Výpis z Rejstříku trestů
Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat
výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné
žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu
předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Tato žádost se archivuje dle zákona.
Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti
a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis lze vydat i cizincům, kteří mají
například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat
výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně
ověřené plné moci.
Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti
(občanský průkaz nebo cestovní doklad).
Předložený doklad se nejprve kontroluje v databázi neplatných dokladů.
Pokud je předložený doklad platný, vyplní se formulář žádosti o výpis a vytiskne
se žádost o vydání výpisu. Žadatel tuto písemnou žádost podepíše. Každou žádost o
výpis z evidence Rejstříku trestů ověřující úřad uchovává po dobu šesti let ode dne
podání žádosti podle zákona o Rejstříku trestů §11b odst. 2.
Na základě podepsané písemné žádosti, odešle pracovník Czech POINT elektronickou
žádost na Rejstřík trestů, který odpoví buď:
Předáním výpisu (podobně jako u stávajících agend).
Informací, že Žádost nemohla být vyřízena elektronicky.
V případě, že Rejstřík trestů odpoví předáním elektronického výpisu, se tento výpis
vytiskne, doplní ověřovací doložkou a zkompletuje podobně jako u stávajících výpisů.
Žadatel na výpisu svým podpisem potvrdí převzetí a zaplatí správní poplatek ve výši 50
Kč. To je v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění
pozdějších předpisů, a to podle sazebníku položky 10 za přijetí žádosti o vydání výpisu z
evidence Rejstříku trestů. Správní poplatek je příjmem ověřující obce. Na poskytnutý
výpis se nevylepuje žádný kolek.

Možnost vystavit výpisy z Rejstříku trestů, které spadají do manuálního zpracování
slouží pro uspokojení žadatelů, kterým doposud nebylo možné vystavit výpis z
Rejstříků trestů elektronicky, hned na počkání.

Manuální zpracování probíhá takto: žádost je odeslána pracovníkem kontaktního místa
na Rejstřík trestů, kde se cca do 30 minut manuálně zpracuje a následně je již vyřízená
žádost připravena k elektronickému odeslání zpět na kontaktní místo. Občan si může
výpis vyzvednout na kterémkoliv kontaktním místě, kde mu na základě čísla podaní
žádosti a průkazu totožnosti výpis vydají a kde také zaplatí správní poplatek ( 50,- Kč).
Není ani nutné, aby si žadatel výpis vyzvednul ve stejný den jako podal žádost. Pokud
nemá žadatel zájem vyzvednou si výpis na kontaktním místě, je možné také požádat o
zaslání výpisu v listinné formě přímo na adresu žadatele.
V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být zpracována
manuálně na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle
§11 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění - tedy formou
papírové žádosti. Žadateli lze z formuláře Czech POINT tuto papírovou žádost
vytisknout. Ověřující úřad dále ověří totožnost žadatele a správnost údajů v žádosti,
vylepí kolek v hodnotě 50 Kč a pošle žádost k vyřízení na Rejstřík trestů.

