Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z rejstříku trestů je úřední dokument, na kterém jsou vyznačeny všechny Vaše záznamy v Rejstříku trestů.
Běžný občan může získat tento výpis dvěma způsoby (zpravidla za účelem osvědčení bezúhonnosti pro
podnikání):
● na počkání osobní návštěvou sídla rejstříku trestů;
● poštou, resp. podáním žádosti prostřednictvím některého ze stanovených úřadů OÚ České Meziříčí –
matrika p. Pohlová (Okresní státní zastupitelství, obecní úřady, městské úřady, úřady města, v Praze
obvodní úřady a místní úřady, úřady městských částí). Tyto úřady Vám po ověření formulář nevrátí,
nýbrž ho automaticky odešlou na Rejstřík trestů, který Vám (zpravidla do dvou až tří týdnů) pošle výpis
z Rejstříku trestů na určenou adresu.

Ověřování
K ověření totožnosti žadatele budete potřebovat občanský průkaz nebo jiný platný osobní průkaz s fotografií
(cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince, vojenský průkaz, řidičský průkaz apod.). V případě, že za
žadatele podává žádost jiná osoba, předkládá tato osoba plnou moc úředně ověřenou a přeloženou do českého
jazyka.
Správnost údajů uvedených na žádosti se ověřují podle originálu platného osobního průkazu (např. občanský
průkaz – ID karta), který obsahuje alespoň: jméno, nynější příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození,
rodné číslo a státní občanství. Chybí-li některý z těchto údajů v osobním průkazu (cestovní pas, průkaz o
povolení pobytu cizince, potvrzení o ztrátě občanského průkazu apod.), předkládá žadatel nebo jeho zmocněnec
rodný list, rodný a křestní list, potvrzení o narození, oddací list apod. Občané České republiky a Slovenské
republiky předkládají originál nebo jejich úředně ověřenou kopii. Občané ostatních států originál nebo kopii
úředně ověřenou a přeloženou do českého jazyka. Uvedený postup vychází ze skutečnosti, že evidence Rejstříku
trestů je založena výhradně na rodném příjmení osob.

Správní poplatek
Za vystavení výpisu z Rejstříku trestů se platí správní poplatek 50 Kč formou kolkové známky.

Získání výpisu v cizině
Žádost o výpis z evidence Rejstříku trestů České republiky mohou osoby podávat také v cizině na
zastupitelských úřadech České republiky, které za konzulární poplatek vyřízení výpisu a jeho doručení
zprostředkují.

Nevyřízení žádosti
Není-li výpis žadateli do jednoho měsíce doručen poštou, může požádat orgán, u kterého žádost podal o ověření
tzv. duplikátu žádosti (bez kolkového poplatku). Na duplikát žádosti musí orgán kromě nového ověření vyznačit
i datum původního podání. Rejstřík trestů po vyřízení zasílá výpis žadateli poštou v doporučené zásilce.

