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Státy  

vydávající doklad o bezúhonnosti  

obdobný výpisu z Rejstříku trestů České republiky  
  

(Verze aktuální k 25. 6. 2019)    

  

(1) Superlegalizaci provádí:  

  

a) v cizině zastupitelský úřad České republiky s konzulární působností pro stát, který 

doklad vydává,  

b) na území České republiky konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí České  

republiky   v   Praze   pouze   tehdy,   je-li   doklad   vydáván   nebo   jeho   pravost   ověřena  

zastupitelským úřadem cizího státu akreditovaného v České republice a konzulární odbor 

Ministerstva zahraničních věcí České republiky disponuje podpisovými vzory a vzory   otisků  

úředních razítek nebo pečetí tohoto zastupitelského úřadu.  

  

(2) Ověření (apostille) je postup podle sdělení č. 45/1999 Sb., Úmluva o zrušení požadavku 

ověřování cizích veřejných listin.  

  

(3) Je-li sjednána mezi Českou republikou a daným státem dvoustranná úprava, má 

přednost před vícestrannou úpravou.  

  

(4) Je-li v dokladu o bezúhonnosti vydaném jiným státem než Českou republikou uveden 

účel vydání, na příklad „pro potřeby zaměstnání“, nebo „pro vydání víza“ nebo „k předání 

orgánům cizích zemí“ anebo jakýkoli blíže vymezený účel vydání, orgány České republiky  k 

takovému účelu vydání nepřihlíží a doklad posuzují pouze z hlediska obsahového, tj. zda v 

dokladu není záznam; důvody vydání dokladu nejsou předmětem posuzování orgány České 

republiky.  

  

 AFGHÁNISTÁN  

  

- bez superlegalizace  

- vydává: Zastupitelský úřad Afghánistánu v Praze nebo komisař pro afghánské 

uprchlíky pákistánské Severozápadní pohraniční provincie nebo Generální konzulát 

Afghánistánu v pákistánském Péšaváru nebo Zastupitelský úřad Afghánistánu v 

pákistánském Islámábádu.  

- Upozorňuje se na potřebu důkladného zkoumání pravosti tohoto potvrzení, zda není 

zfalšováno; jsou-li pochybnosti o jeho pravosti, vyžádat superlegalizaci konzulárním 

odborem Ministerstva zahraničních věcí České republiky v Praze. Podle informace 

zastupitelského úřadu Afghánistánu mohou afghánské zastupitelské úřady vydat doklad o 

bezúhonnosti pouze  po předchozí konzultaci a obdržení souhlasu Ministerstva vnitra 

Afghánistánu.  

- výpis z rejstříku trestů (criminal record) se vydává pouze po předložení oficiální žádosti od 

organizace, která od svého spolupracovníka dané potvrzení vyžaduje. Žádost je třeba 



 

2  

  

adresovat buď na Ministerstvo vnitra (The Criminal Technique Office) nebo na Ředitelství 

policie (Police Headquarters, Kábul).  

  

- Čl. 14 vyhl. č. 44/1983 Sb., včetně nadpisu zní: "Platnost a důkazní moc listin  

(1) Listiny vydané nebo ověřené v předepsané formě a opatřené otiskem úředního razítka 

příslušného  státního  orgánu  nebo  úřední  osoby (tlumočníka,  znalce)  jedné smluvní  strany 

nevyžadují na území druhé smluvní strany dalšího ověření. To platí i pro podpisy na listinách a 

pro podpisy, které byly ověřeny podle předpisů jedné ze smluvních stran.  

(2) Listiny, které jsou na území jedné ze smluvních stran považovány za veřejné, mají 

důkazní moc veřejných listin také na území druhé smluvní strany."  

  

 ALBÁNIE  

  

- bez superlegalizace  

- ověření (apostille); níže uvedená dvoustranná úprava má před citovanou úmluvou přednost  

- vydává: od 1. 1. 2002 pouze Ministerstvo spravedlnosti (Ministeria e Drejtesise),  - název 

dokladu:  “Certifikata e gjendjes gjyqësore”  

  

- Čl. 12 vyhl. č. 97/1960 Sb., včetně nadpisu zní: "Důkazní moc listin  

(1) Listiny, které byly na území jedné smluvní strany zřízeny nebo ověřeny státním orgánem 

nebo úřední osobou v oboru jejich působnosti ve formě stanovené platnými předpisy a byly 

opatřeny úřední pečetí, jsou na území druhé smluvní strany uznávány bez dalšího ověření. To 

platí i pro podpisy, které jsou ověřeny podle právních předpisů jedné smluvní strany.  

(2) Listiny, které na území jedné smluvní strany jsou považovány za veřejné, mají také na 

území druhé smluvní strany důkazní moc veřejných listin.".  

  

- o vydání dokladu je možno žádat i prostřednictvím Zastupitelského úřadu Albánie v zahraničí  

  

 

 ALŽÍRSKO (Alžírská lidová demokratická republika)    

  

- bez superlegalizace  

  

- Čl. 17 vyhl. č. 17/1984 Sb., zní:  

(1) Listiny, které byly vydány nebo ověřeny příslušným orgánem jedné ze smluvních stran a 

podepsány a opatřeny otiskem úředního razítka, nevyžadují ověření na území druhé smluvní 

strany. Totéž platí pro opisy a překlady listin ověřené příslušným orgánem.  

(2) Listiny, které jsou na území jedné ze smluvních stran považovány za veřejné, mají na 

území druhé smluvní strany průkazní moc veřejných listin.  

  

- V Alžírsku vydává: žadateli staršímu 18 let jakýkoliv soud, ať už okresní (48 

okresů/wilaya), nebo obvodní.  

- Výpis z rejstříku trestů je vyhotoven pro osoby narozené v Alžírsku v arabském jazyce.      

K žádosti je třeba přiložit rodný list a zakoupit kolek v hodnotě 30,- DZD.  
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- Ve francouzském jazyce je vydáván výpis z rejstříku trestů pouze na explicitní vyžádání 

(označen hranatým razítkem "PLATNÉ POUZE PRO ZAHRANIČÍ").  

- Po  uplynutí  5  let  po  zápisu  do  rejstříku  trestů  je  možné  žádat  u  soudu  nebo  přímo  u 

Ministerstva spravedlnosti o výmaz tohoto zápisu. Reálně je však výmaz možný pouze u 

drobných přečinů.  

- Občan ADLR, narozený nebo žijící v cizině, může požádat o výpis z rejstříku trestů 

prostřednictvím zastupitelského úřadu ADLR v cizině, který mu výpis z rejstříků 

zprostředkované zajistí. Možné je požádat i přímo Ministerstvo spravedlnosti ADLR.  

  

 ANDORRA  

  

- ověření (apostille)  

vydává: Rejstřík trestů Soudního dvora Andorrského knížectví, kontaktní údaje: Registre 

D’Antecedents Penals, Tribunal de Corts, Av. Tarragona, 58-62, Andorra la Vella tel.: 00-376 

870710, fax: 00-376 860684, e-mail: tcorts@justicia.ad  

  

- doklad má platnost tři měsíce;  

- Zastupitelské úřady země v zahraničí doklad nevydávají.  

  

 ANGOLA  

  

- superlegalizace  

- vydává: Oddělení trestních rejstříků Národního archivu a registru výpisu rejstříku trestů 

Ministerstva spravedlnosti a lidských práv Angolské republiky v Luandě (Ministério da 

Justica e dos Direitos Humanos, Direccao Nacional do Arquivo de Identificacao Civil e 

Criminal).  

  

 

 ANTIGUA A BARBUDA    

  

- ověření (apostille)  

- vydává: žadateli Policejní ředitelství (The Commisioner of Police), oddělení trestních 

záznamů (Criminal Records Office) v St. Johns (Police Headquarters, American Road, 

St. Johns, Antigua) nebo kterákoli policejní stanice dle místa trvalého bydliště žadatele;  

- Žadatelé musejí k žádosti předložit vždy otisky prstů (v případě podání žádosti ze zahraničí 

sejmuté autorizovaným úřadem v zahraničí).  

- Zastupitelské úřady v cizině doklady o bezúhonnosti nevydávají.  

  

 ARGENTINA  

  

- ověření (apostille)  

- vydává: žadateli staršímu 16 let osobně přítomnému (do 18 let v přítomnosti zákonného 

zástupce) policie, útvar: "Centro Documentario de la Policía Federal Argentina", adresa: 

Azopardo 620 P.B., Capital Federal nebo  Ministerstvo spravedlnosti  a lidských práv v 
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překladu "el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Registro Nacional de 

Reincidencia  

".  

- název v originále: “ Certificado de Antecedentes Penales”  

  

Orgánem odpovědným za vedení rejstříku trestů je v překladu "Superintendencia de Policía 

Científica, División Información de Antecedentes", adresa: Azopardo 670, p. 1, Capital 

Federal. Žádost o doklad o bezúhonnosti lze podat v kterékoli kanceláři federální policie v 

provinciích. Zastupitelské úřady Argentiny v cizině vydávají doklad o bezúhonnosti na 

základě jimi vyžádané informace z federální policie.  

  

 

 ARMÉNIE    

  

- ověření (apostille)  

- vydává: žadateli staršímu 14 let Konzulární správa Ministerstva zahraničních věcí 

Arménie; adresa: Jerevan, Náměstí Republiky, Dům vlády č. 2, nebo zastupitelské úřady 

Arménie v cizině  

 

 AUSTRÁLIE 

 

- ověření (apostille) 

- Doklad o bezúhonnosti (National Police Certificate / National Police Check) je vydáván 

Australskou federální policií v jednotlivých státech a teritoriích (Nový Jižní Wales, Jižní 

Austrálie, Viktorie, Tasmánie, Queensland, Teritorium hlavního města/ACT, Severní 

teritorium, Západní Austrálie), a to žadatelům starším 18 let. 

- Žádost o vydání dokladu o bezúhonnosti může být podána elektronicky (viz internetové 

stránky AFP). Žádosti podané klasickou formou jsou zpracovávány Australskou federální 

policií ve městě Canberra. 

- Doklad o bezúhonnosti je vydáván ve dvou podobách: 

 

a) Name check (podle jména, příjmení a data narození) 

b) Fingerprint check (podle otisků prstů, pokud jsou vyžadovány) 

 

Při podání žádosti musí žadatel předložit alespoň jeden doklad totožnosti (cestovní doklad, 

řidičský průkaz aj.) a jeden další doklad (bankovní výpis, rodný list, kreditní kartu apod.). 

 

- Zastupitelské úřady Austrálie v cizině žádosti o vydání dokladu o bezúhonnosti 

nepřijímají.  

 ÁZERBAJDŽÁN  

  

- ověření (apostille)  

https://www.afp.gov.au/what-we-do/services/criminal-records/national-police-checks
https://www.afp.gov.au/what-we-do/services/criminal-records/national-police-checks
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- vydává:  Hlavní odbor operativních statistických informací (Baş Əməliyyat və Statistik 

İnformasiya İdarəsi), Ministerstva vnitra Ázerbajdžánské republiky (Azərbaycan Respublikası 

Daxili İşlər Nazirliyi), bulvár (avenue, prospekt) Azezbaijan  7, Baku  

O vydání dokladu o bezúhonnosti lze požádat také u zastupitelského úřadu Ázerbajdžánské 

republiky v zahraničí. Cizí státní příslušníci, kteří pobývali v Ázerbajdžánu v minulosti, musí 

žádat o vydání tohoto dokladu prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí Ázerbajdžánu.  

  

 

 BAHAMY    

  

- ověření (apostille)  

- vydává: dosud nezjištěno, zda vydává 

 

 BAHRAIN  

 

- ověření (apostille) 

- název dokladu: Good Conduct Certificate 

- Doklad o bezúhonnosti je zde vydáván žadatelům starším 18 let, a to Ředitelstvím 

kriminálního vyšetřování (Criminal Investigation Directorate) Ministerstva vnitra 

Bahrajnu, P. O. BOX 26698, Manama. O vydání tohoto dokladu mohou požádat  

i žadatelé, kteří mají jinou než bahrajnskou národnost, a to po min. šesti měsících 

dlouhodobého pobytu na území Bahrajnu. 

- Zastupitelské úřady nejsou k vydání dokladu o bezúhonnosti oprávněny. 

 

 BANGLADÉŠ    

  

- superlegalizace  

vydává: v angličtině na jednotném formuláři nazvaném "Police Clearence Certificate" 

místní policejní služebna podle místa bydliště žadatele; v Bangladéši neexistuje rejstřík 

trestů ani jiná obdobná centrální evidence trestných činů.  

- „Police clearance certificate“ má následující podobu: státní znak Bangladéše, uprostřed 

nahoře, hlavičku se jménem místa policie a okresu, zpravidla GOVERNMENT OF THE 

PEOPLE S REPUBLIC OF BANGLADESH, pro použití ke správnímu řízení v České 

republice musí být doklad opatřen vyšším ověřením ministerstva zahraničních věcí 

Bangladéše, které obsahuje: ověřovací doložka (často razítko), The Signature of the 

Signatory/Attestor is hereby Attested, podpis,Assistant Secretary, Ministry of Foreign Affairs, 

Government of Bangladesh, Dhaka, podpisem oprávněného pracovníka  ministerstva  

zahraničních  věcí  Bangladéš,  jmenovkou  a  funkcí oprávněného pracovníka často spojeno 

do razítka s ověřovací doložkou, datem ověření, superlegalizační doložkou velvyslanectví 

České republiky v Dillí.  

  

O vydání dokladu o bezúhonnosti může požádat každý občan Bangladéše a to buď osobně, 

nebo prostřednictvím zmocněnce.  

http://www.mia.gov.az/index.php?/az/content/128/
http://www.mia.gov.az/index.php?/az/content/128/
http://www.mia.gov.az/index.php?/az/content/128/
http://www.mia.gov.az/index.php?/az/content/128/
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- Zastupitelské úřady tohoto státu nejsou oprávněny vydávat doklad bezúhonnosti  

  

 BARBADOS  

  

- ověření (apostille)  

- vydává: žadateli Policejní ředitelství v St. Michael (The Commisioner of Police, Central 

Police Station, P.O.Box 84, Bridgetown, St. Michael, Barbados);  

- Žadatelé musejí k žádosti předložit vždy otisky prstů (v případě podání žádosti ze zahraničí 

sejmuté autorizovaným úřadem v zahraničí).  

- Zastupitelské úřady v cizině doklady o bezúhonnosti nevydávají.  

  

 BELGIE  

  

- ověření (apostille)  

- vydává: buď obecní úřad dle místa bydliště či posledního bydliště žadatele, nebo tzv. 

Centrální rejstřík trestů, který je veden na Ministerstvu spravedlnosti (lze vyžádat také 

písemně, faxem nebo e-mailem na adrese SPF Justice, DG ROJ – service Casier judiciaire 

central, boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles, fax: +32 2 552 27 82, cjc- 

csr@just.fgov.be, v žádosti je třeba uvést jméno a příjmení, adresu a datum narození a důvod 

žádosti, k podepsané žádosti je třeba přiložit fotokopii dokladu totožnosti). Na Centrální 

rejstřík trestů se se žádostí o výpis z RT musejí obrátit následující kategorie osob: soudní        a 

správní orgány, právnické osoby, fyzické osoby, má-li být výpis z RT použit v zahraničí, 

cizinci, zvláštní kategorie osob (např. dipomaté). Výpis z RT je vydáván zdarma.  

- Zastupitelské úřady tohoto státu doklad o bezúhonnosti nevydávají.  

  

 

 BELIZE    

  

- ověření (apostille)  

- vydává: Centrální rejstřík trestů, který vede Policejní ředitelství (Police Headquarters)  v 

Belmopanu. Žádat o vydání dokladu o bezúhonnosti je možné pouze prostřednictvím policie 

(Police Department). Žadatel musí vyplnit formulář, přiložit 2 fotografie a zaplatit příslušný 

poplatek.  

  

 

 BENIN    

  

- superlegalizace  

vydává: Okresní/oblastní soud místa narození žadatele. V překladu: „Criminal 

Character/Casier Judiciaire", ve kterém je uvedeno jméno, příjmení, datum a místo 

narození, bydliště, rodinný stav, povolání, státní občanství žadatele, jméno, příjmení otce a 

matky, v rubrice "Poznámky" uvedeny informace k   rodnému listu, razítko soudu.  

  

 BĚLORUSKO  
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- bez superlegalizace  

- ověření (apostille); níže uvedená dvoustranná úprava má před citovanou úmluvou přednost  

- vydává: Informačně analytické centrum Správy pro vnitřní věci při městských, 

okresních a oblastních Výkonných výborech, tj. složky Ministerstva vnitra (Управление 

Внутренных Дел)..  

  

- Zastupitelské úřady Běloruska mohou obdržet informace o bezúhonnosti svých občanů 

prostřednictvím konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí Běloruska.  

  

- Potvrdí-li notář Běloruska prohlášení tlumočníka, že překlad z ruštiny (běloruštiny) do 

českého jazyka jsou provedeny tlumočníkem, bude takový překlad orgány České 

republiky uznáván.  

  

- Čl. 11 vyhl. č. 95/1983 Sb., (sděl. č. 79/2009 Sb.m.s.) včetně nadpisu zní: "Platnost listin  

(1) Listiny, které byly na území  jedné  smluvní  strany vyhotoveny nebo  ověřeny  

justičním nebo jiným orgánem nebo zvlášť k tomu zmocněnou osobou v rámci jejich 

pravomoci a v předepsané formě a byly opatřeny otiskem  úředního  razítka, se na území  

druhé smluvní strany používají bez dalšího ověření. To se vztahuje také na listiny občanů, 

jejichž  podpis  je  ověřen  podle   předpisů platných na území příslušné smluvní strany.  

(2) Listiny, které  jsou na  území   jedné  smluvní   strany považovány za veřejné, mají 

důkazní moc veřejných listin také na území druhé smluvní strany.".  

  

 

 BHÚTÁN    

  

- superlegalizace  

- vydává: podle dostupných informací neexistuje v Bhútánu centrální evidence trestných 

činů a není vydáván žádný doklad o bezúhonnosti. Pro potřeby orgánů České republiky je 

proto nezbytné požadovat ověřené čestné prohlášení o bezúhonnosti.  

  

 

 BOLÍVIE    

  

- superlegalizace  

- vydává: specializovaný orgán bolívijské policie, a to Národní ředitelství soudní a 

vyšetřovací technické policie (Dirección Nacional de la Policía Técnica Judicial) nebo 

na úrovni jednotlivých bolívijských departamentů je oprávněn vydat Departamentální 

ředitelství soudní a vyšetřovací technické policie. Výpis z rejstříku trestů v originále: 

"Certificado de Antecedentes Penales".  

- Zastupitelské úřady Bolívie v cizině mohou pouze přijímat žádosti o výpis z rejstříku 

trestů, které postupují místně příslušnému Departamentálnímu ředitelství soudní a 

vyšetřovací technické policie k vyřízení.  
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 BOSNA A HERCEGOVINA    

  

- bez superlegalizace  

- ověření (apostille); níže uvedená dvoustranná úprava má před citovanou úmluvou přednost 

vydává: žadateli staršímu 18, výjimečně 16 let místní úřadovna policie příslušná podle  

místa narození žadatele.  

- Zastupitelské úřady Bosny a Hercegoviny v cizině nejsou oprávněny vydávat doklad o 

bezúhonnosti.  

  

- Čl. 15 vyhl. č. 207/1964 Sb., včetně nadpisu zní: "Listiny  

(1) Listiny, které byly vydány nebo ověřeny  příslušným orgánem jedné smluvní strany a  

které jsou opatřeny úřední pečetí a podpisem, mohou být na území druhé smluvní strany 

použity bez dalšího ověření. Totéž platí i pro opisy a překlady listin, které byly ověřeny 

příslušným orgánem.  

  

(2) Listiny,  které  jsou na území  jedné  smluvní  strany považovány  za veřejné,  mají také 

na území  druhé smluvní strany průkazní moc veřejných listin.".  

  

 BOTSWANA  

  

- ověření (apostille)  

- vydává: Botswanská policie (Botswana Police Service), žádost lze podat na místní 

policejní stanici nebo poštou na Deputy Director - Criminal Records Bureau, Forensic 

Science  

Services, Private Bag 0400, Gaborone, Botswana. V Gaborone se osobně podává žádost na 

Gaborone West Police. Vydání trvá cca 14 dní.  

  

 

 BRAZÍLIE    

  

- ověření (apostille)  

- vydává  Federální  policie  žadateli  staršímu  18  let,  nebo  lze získat  elektronickou verzi 

dokladu na  internetu zadáním osobních údajů. Obě formy lze superlegalizovat.  

- doklad o bezúhonnosti je platný 90 dnů ode dne vydání.  

  

Zastupitelské úřady Brazílie v cizině nepřijímají žádosti o vydání dokladu o bezúhonnosti, 

mohou však potvrdit elektronickou verzi dokladu.  

  

 

 BRUNEJ DARUSSALAM    

  

- ověření (apostille)  

- vydává: dosud nezjištěno, zda vydává  

  

BULHARSKO  
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- bez superlegalizace. - ověření (apostille); níže uvedená dvoustranná úprava má před 

citovanou úmluvou přednost.  

- vydává: žadateli staršímu 16 let Obvodní soud podle místa narození, nebo podle místa 

bydliště.  

  

Pobývá-li na území Bulharské republiky cizinec na základě povolení k přechodnému nebo 

trvalému pobytu nebo který získal bulharské státní občanství, vydává mu doklad o 

bezúhonnosti přímo Ministerstvo spravedlnosti Bulharské republiky.  

  

Zastupitelské úřady Bulharska v cizině nejsou oprávněny vydávat doklad o bezúhonnosti, 

ale jako prostředník zasílají žádosti Ministerstvu spravedlnosti Bulharské republiky.  

  

Čl. 10 vyhl. č. 3/1978 Sb., včetně nadpisu zní: "Platnost listin  

(1) Listiny vydané nebo ověřené v předepsané formě a opatřené úřední pečetí soudu, státního 

notářství (státního orgánu) nebo úřední osoby (tlumočníka, znalce) jedné smluvní strany, 

nevyžadují na území druhé smluvní strany další ověření.  Totéž platí i pro podpisy na  listinách 

a podpisy,   které byly ověřeny podle předpisů jedné ze smluvních stran.  

(2) Listiny, které se  na  území  jedné  ze smluvních stran považují za veřejné, mají na  území 

druhé smluvní strany průkaznou moc veřejných listin.".  

  

 BURKINA FASO  

  

- Superlegalizace  

- vydává: výlučně Soud první instance (Tribunal degrande instance) nebo odvolací soud 

(Cour d´appel).  Název dokumentu v oficiálním jazyce: Bulletin No 3, Casier Judiciare.  

  

Zastupitelské úřady tohoto státu nejsou oprávněny vydávat doklad o bezúhonnosti.  

  

 

 BURUNDI    

  

- superlegalizace  

- vydává: dosud nezjištěno, zda vydává  

 

 

 COOKOVY OSTROVY 

 

- ověření (apostille) 

- Doklad o bezúhonnosti je vydáván Ředitelstvím policie Cookových ostrovů. Žádost  

o vystavení takového dokladu může být podána na kterékoliv policejní stanici na Cookových 

ostrovech a musí k ní být předloženy kopie datové stránky cestovního dokladu a rodného 

listu. Při podání žádosti jsou žadateli odebírány otisky prstů. 

- Zastupitelské úřady tohoto státu v zahraničí nejsou oprávněny přijímat žádosti o vydání 

dokladu o bezúhonnosti. 
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 ČAD  

  

- superlegalizace  

- vydává: Ministerstvo spravedlnosti republiky ČAD, Nejvyšší apelační soud (tribunál první 

instance) v hlavním městě N´djamena  

  

 ČERNÁ HORA  

  

- bez superlegalizace  

- ověření (apostille); níže uvedená dvoustranná úprava má před citovanou úmluvou přednost  

  

- vydává  žadateli  staršímu  18  let  soud  prvního  stupně  /  I.  instance  (Osnovni  sud    –  

„Základní soud“) a nazývá se „Uvjerenje“. Vydání dokladu úřady se provádí na počkání, 

maximálně do druhého dne a poplatek za vystavení dokladu je stanoven na 5 €. K vystavení 

vyplní žadatel žádost a předloží nový platný osobní doklad (Lična karta s biometrickými 

údaji). Dle posledního upřesnění o vystavení dokladu mohou požádat samostatně jen občané 

ČH za účelem výkonu práce v zahraničí, jinak jej vyžadují na občana orgány policie, 

ministerstvo spravedlnosti anebo zaměstnavatel či případně jiná organizace.  

  

- Čl. 15 vyhl. č. 207/1964 Sb., včetně nadpisu zní: "Listiny  

(1) Listiny, které byly vydány nebo ověřeny příslušným orgánem jedné smluvní strany a 

které jsou opatřeny úřední pečetí a podpisem, mohou být na území druhé smluvní strany 

použity bez dalšího ověření. Totéž platí i pro opisy a překlady listin, které byly ověřeny 

příslušným orgánem.  

(2) Listiny,  které  jsou  na  území  jedné  smluvní  strany považovány za veřejné,   mají   také  

na území  druhé smluvní strany průkazní moc veřejných listin.".  

  

 ČÍNA  

  

- Superlegalizace  

- vydává: žadateli staršímu 18 let Notářské úřady v místě trvalého bydliště. Doklad o 

bezúhonnosti vydaný ve formě notářského zápisu může být použit v cizině po předchozím  

ověření na Konzulárním odboru Ministerstva zahraničních věcí Čínské lidové republiky nebo  

kanceláří pro zahraniční styky provincií, autonomních oblastí, magistrátů. V textu notářského 

zápisu notář potvrzuje, že osoba nebyla trestána pro porušení zákona Číny. Potvrzení o 

beztrestnosti  je  vztahováno  ke  konkrétnímu  datu  v  textu  notářského  zápisu.  Potvrzení  o 

beztrestnosti je dále opatřeno datem vyhotovení notářského zápisu. Rozhodujícím datem z 

hlediska platnosti dokladu o bezúhonnosti je datum vyhotovení notářského zápisu.  

  

Zastupitelský úřad Číny v Praze neověřuje notářské zápisy vydané notářskými úřady Číny.  

  

 DÁNSKO  

  

- ověření (apostille)  
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- vydává: policejní ředitelství v místě bydliště. Adresa správce Centrálního kriminálního 

registru Policejního prezídia: Rigspolitichefen - Kriminalregister, Polititorvet 14, 1564  

Kobenhavn V, Danmark.Doklad v překladu v záhlaví označen "DANMARK Crime Certificate".  

- výpis z rejstříku trestů je vydáván v dánském, anglickém, německém, francouzském a 

španělském jazyce;  

- od 1. listopadu 2014 je možno o výpis žádat rovněž digitálně prostřednictvím přihlášení do 

systému www.borger.dk. Zákonná lhůta pro vydání výpisu je 5 dní.  

  

(Výtah z oběžníku Ministerstva spravedlnosti Dánska o Centrálním kriminálním rejstříku.  

Čl. 32 Na základě žádosti mohou soukromé osoby získat od policie výpis z trestního rejstříku.  

U osob mladších 18 let se výpis z trestního rejstříku vydává pouze na základě souhlasu rodiče  

či zákonného zástupce dotyčné osoby.  

Odst. 2: Výpisy z trestního rejstříku zachycují pouze záznamy v oddělení rozhodnutí trestního 

rejstříku, týkající se trestných činů postihovaných dánským trestním zákonem a zákony o 

omamných látkách s následujícími omezeními:  

1) Zastavené stíhání se neuvádí po uplynutí dvou let ode dne konečného rozhodnutí.  

2) Ostatní soudní rozhodnutí se neuvádějí po uplynutí tří let od uložení.  

3) Pokud osoba, jíž se rozhodnutí týká, byla ve výkonu trestu, rozhodnutí se nadále uvádí po 

dobu pěti let ode dne podmíněného propuštění - včetně případu amnestie.  

4) Opatření podle § 68 až 70 trestního zákona se neuvádějí po uplynutí pěti let od konečného 

zrušení daného opatření. Odst. 3: Záznamy uvedené v odstavci 2 se neuvádějí, pokud 

dotyčné trestní postihy byly později zrušeny.)  

  

 

 DOMINIKA    

  

- ověření (apostille)  

- vydává: žadateli Policejní ředitelství v Roseau (Criminal Investigation Department, Police 

Headquarters, Roseau, Dominica);  

- Žadatelé musejí k žádosti předložit vždy otisky prstů (v případě podání žádosti ze zahraničí 

sejmuté autorizovaným úřadem v zahraničí).  

- zastupitelské úřady v cizině doklady o bezúhonnosti nevydávají.  

  

 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA    

  

- ověření (apostille)  

- vydává: Národní policie Dominikánské republiky (Policia Nacional), sekce vyšetřování 

(Direccion General de Investigaciones), inspektorát oddělení centrálního archivu 

kriminálních šetření (Inspectoria Departamento Archivo Central de Investigaciones 

Criminales) pod názvem „potvrzení o neexistenci policejních záznamů“ (Cerfiticado de 

no antecedentes policiales).   

  

Potvrzení je vydáváno na standardizovaném formuláři modré barvy a obsahuje kromě osobních 

údajů i fotografii žadatele. Potvrzení je platné 30 dnů od data vydání.  

  

http://www.borger.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.borger.dk/
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 DŽIBUTSKO (DŽIBUTI)  

  

- superlegalizace  

- vydává: do 2 dnů Ministerstvo spravedlnosti, vězeňství, muslimských záležitostí a 

lidských práv (Ministere de la Justice, des Afaires Penitentiaires et Musulmanes, chargé des 

Droits de l´Homme) adresa: Office du Président, Office du Premier Ministre, BP 6, Djibouti, 

telefon: (00 253) 35 02 01 35 01 77, fax: 35 01 74.  

  

Zastupitelské úřady Džibutské republiky nejsou oprávněny doklad o bezúhonnosti vydávat.  

  

 EGYPT  

  

- superlegalizace  

- vydává: Ministerstvo vnitra Egypské arabské republiky. Žadatel vyplní na místním okrsku 

policie - oddělení "criminal research" žádost o výpis z rejstříku trestů, který obsahuje 

fotografii a otisky prstů obou rukou.  

  

Zastupitelské úřady Egypta v cizině mohou přijímat žádosti o vydání dokladu o 

bezúhonnosti, které postupují jmenovanému úřadu k vyřízení, který je vrací zpět.  

  

 

 EKVÁDOR    

  

- ověření (apostille)  

-vydává žadateli staršímu 18 let na základě zákona č. 1166 ze 17.5. 2012 Ministerstvo vnitra  

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES. O doklad o bezúhonnosti je možno 

zažádat prostřednictvím internetu. Pro účely zahraničí je nutno doklad nechat ověřit kanceláří 

policejního přidělence na MZV Ekvádoru a následně apostilovat.  

  

Doklad o bezúhonnosti vydávají též některé ekvádorské konzuláty v zahraničí.  

  

 

 ERITREA    

  

- superlegalizace  

- vydání výpisu z Rejstříku trestů (Criminal Record Certificate) není běžnou praxí, činí se tak 

pouze na základě žádosti s jasným účelem (např. vydání CD, zaměstnání, stipendium). Výpis 

na základě žádosti může vydat Policie („Police Authority“).  

  

 

 ESTONSKO    

  

- ověření (apostille)  



-  
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výpis z rejstříku trestů (est. Karistusregister)  

- vydává: centrum celorepublikové policie Esti Politsei: Pagari 1, 15060 Tallinn, Estonsko 

(doklad v záhlaví označen státním znakem a textem v překladu: "POLITSEIAMET NIFO-JA 

SIDEOSAKOND")  

  

A. V případě, že v zahraničí není akceptována estonská ID karta (která slouží jako 

občanský průkaz a zároveň se na ní ukládají veškeré informace o občanovi – lékařské 

záznamy, výpis z rejstříku trestu aj.) je možné o výpis zažádat na základě fyzické žádosti, 

která se zašle na adresu: P. O. Box 1563, Toompuiestee 33A, Tallinn, Estonsko (v tomto 

případě je potřeba na žádost uvést zpáteční adresu).  

  

B. V případě, že je v zahraničí estonská ID karta akceptována, občané Estonska mohou o 

výpis z rejstříku trestu zažádat:  

  

- elektronicky na webové stránce e-dokumentů www.rik.ee/en/punishment-register (na 

kterou se přihlásíte pomocí estonské ID karty)  

- zasláním elektronické žádosti na adresu: paring@karistusregister.ee  

  

 

 ETIOPIE    

  

- superlegalizace  

- vydává: žadateli staršímu 18 let pouze Policejní ředitelství v Addis Abebě (Interpol Addis 

Abeba, National Central Bureau, Police HQS, P.O.Box 1999, Addis Abeba, Ethiopia, a to na 

formuláři s hlavičkou: FEDERAL POLICE CRIME INVESTIGATION SECTOR, 

FORENSIC INVESTIGATION DIRECTORATE,CERTIFICATE OF GOOD CONDUCT.  

- Zastupitelské úřady Etiopie nejsou oprávněny tento doklad vydat. 

 

 FIDŽI 

 

- ověření (apostille) 

- Doklad o bezúhonnosti (Police Clearance) je vydáván žadatelům starším 16 let, a to Policií 

státu Fidži (Fiji Police Force). K žádosti o vystavení takového dokladu je nutné předložit 

fotografii, kopii datové stránky cestovního dokladu, kopii rodného listu. 

- Zastupitelské úřady státu Fidži v zahraničí jsou oprávněny přijímat žádosti o vydání 

dokladu o bezúhonnosti. 

 

 FILIPÍNY    

  

- superlegalizace  

http://www.rik.ee/en/punishment-register
http://www.rik.ee/en/punishment-register
http://www.rik.ee/en/punishment-register
http://www.rik.ee/en/punishment-register
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- vydává: Národní vyšetřovací úřad (National Bureau of Investigation) Ministerstva 

spravedlnosti (Department of Justice) v Manile; doklad o bezúhonnosti tzv. NBI-

clearance má platnost 1 rok ode dne vydání.  

  

 

 FINSKO    

  

- ověření (apostille)  

- vydává: žadateli staršímu 18 let Centrum právních rejstříků (Oikeusrekisterikeskus), a  to 

pouze na základě písemné žádosti na poštovní adrese:  

Oikeusrekisterikeskus, PL 157, 131 01 Hämeenlinna, Finsko.  

  

Zastupitelské úřady Finska v cizině nejsou dle sdělení KO MZV FI oprávněny vydávat  

doklad o bezúhonnosti ani nelze jejich prostřednictvím o něj žádat.  

  

 FRANCIE + francouzská zámořská území  

  

doklad o bezúhonnosti se nazývá „Extrait de casier judiciaire“  

- bez superlegalizace a bez apostille  na základě níže uvedené dvoustranné smlouvy o právní 

pomoci  

  

- rozhodujícím kritériem pro určení příslušnosti a způsobu podání žádosti je místo narození 

žadatele  

- žádost lze podat vyplněním webového formuláře, písemně v poštovním styku nebo emailem 

(pro způsob podání žádosti je rozhodné místo narození)  

- osobám narozeným v metropolitní Francii a dále ve francouzských zámořských 

departementech a na ostrovech Svatý Bartoloměj (Saint-Barthélemy), Svatý Martin (Saint- 

Martin) a Saint-Pierre et Miquelon vydává doklad Národní rejstřík trestů Ministerstva 

spravedlnosti Francie: Casier judiciaire national, 107 rue de Landreau, 44 079 Nantes 

Cedex 01  

- výjimku tvoří osoby narozené ve francouzských zámořských územích Wallis a Futuna, Nová 

Kaledonie (Nouvelle-Calédonie) a Francouzská Polynésie (Polynésie française), jimž vydává 

doklad o bezúhonnosti soud první instance (Tribunal de première instance) podle místa 

narození  

  

Zastupitelské úřady Francie v cizině doklad o bezúhonnosti nevydávají. Podrobnosti lze  

nalézt  na  webové  stránce  francouzského  ministerstva  spravedlnosti     v odkazu: 

https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20  

  

- Čl. 18 vyhl. č. 83/1985 Sb., včetně nadpisu zní: "Důkazní moc listin a osvobození od 

legalizace  

(1) Listiny, které podle právního řádu jednoho státu mají charakter autentických listin, mají 

stejnou důkazní moc i na území druhého státu.  

https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20
https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20
https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20
https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20
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(2) Listiny, které byly vydány příslušnými orgány jednoho státu, jakož i soukromé listiny 

ověřené těmito orgány, pokud jsou opatřeny podpisem a úřední pečetí orgánu, který je 

příslušný pro jejich vydání, platí na území druhého státu bez ověření a jiných obdobných 

formalit.  

(3) V případě pochybností o pravosti listiny může každý občan nebo orgán jednoho ze států 

požádat  ministerstvo   spravedlnosti  druhého   státu   o informace   potřebné   pro   ověření 

pravosti této listiny.".  

  

 GABON  

  

- superlegalizace  

- vydává: Okresní soud podle místa narození žadatele/oblastní soud první instance. V 

překladu: „Casier Judiciaire ", ve kterém je uvedeno jméno, příjmení, datum a místo 

narození, národnost žadatele, jméno a příjmení otce a matky, v rubrice "Poznámky" uvedeny 

informace k  rodnému listu  

  

 

 GAMBIE    

  

- superlegalizace  

- vydává: Ředitelství policie (GambiaPolice Force, Scientific Support Unit, Criminal 

Records Office, Banjul). Název dokumentu v oficiálním jazyce: Certificate of Charakter.  

  

 GHANA  

  

- superlegalizace  

vydává: ústředí Ghanské policie, v překladu: The GhanaPolice, Criminal Investigation 

Department, P.O.Box 505, Accra, tzv. Criminal Check.  

Zastupitelskými  úřady  Ghany  vydaný  doklad  o  bezúhonnosti  nebude  uznán  orgány  

České republiky s ohledem na spornost takto vydaného dokladu (je známo, že bez větších 

potíží lze na základě místopřísežných prohlášení získat cestovní doklad Ghany na jiné jméno  a 

osobní údaje). Nový formulář dokladu o bezúhonnosti platný od 15.11.2001.  

  

 
  

 GRENADA    

  

- ověření (apostille)  

- vydává:  žadateli  Policejnímu  ředitelství,  oddělení  trestních  záznamů  v St.   Georges 

(Criminal Records Office, Police Headquarters, St. Georges, Grenada);  

- Žadatelé musejí k žádosti předložit vždy otisky prstů (v případě podání žádosti ze zahraničí 

sejmuté autorizovaným úřadem v zahraničí).  

- zastupitelské úřady v cizině doklady o bezúhonnosti nevydávají.  



-  
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 GRUZIE    

  

- ověření (apostille)  

- vydává: Ministerstvo vnitra Gruzie  

           

  

Zastupitelské úřady Gruzie v cizině od 1.1.2015 vydávají doklad o bezúhonnosti (Potvrzení 

o trestní bezúhonnosti na území Gruzie).  

  

K podání žádosti je třeba předložit platný průkaz totožnosti a osobní přítomnost žadatele. Žádat 

o tento doklad je také možné v zastoupení prostřednictvím plné moci. Věk žadatele není  

ohraničen. Lhůty a poplatky jsou: do 5 dní bezplatně, do 3 dní 15 GEL, do 1 dne 25 GEL.  

  

 GUATEMALA  

  

- ověření (apostille)  

- vydává: dosud nezjištěno, zda vydává  

  

 

 GUAYANA    

  

- superlegalizace  

- výpis z trestního rejstříku vydává Kriminální oddělení (Criminal Investigative Unit,   CID) 

Národní policie Guyany  

- žadatel žádá osobně, nutná identifikace včetně sejmutí otisků prstů  

- vyřízení žádosti trvá obvykle 2-4 týdny  

- legalizuje MZV Guyany, superlegalizace ZÚ Brasília (vzor razítka a podpisové vzory 

oprávněných osob v příloze)  

  

 

 GUINEA    

  

- superlegalizace  

- vydává: trestní rejstřík soudu první instance v Konakry, v překladu "Casier Judiciaire du 

Tribunal de 1. Instance Conakry". Jde o výpis z trestního rejstříku, v překladu "Extrait du 

Casier Judiciaire".  

  

 



 

17  

  

 GUINEA – BISSAU    

  

- superlegalizace  

- vydává: Ministerstvo spravedlnosti Republiky Guinea-Bissau Generální ředitelství 

občanské identifikace notářského rejstříku. Název dokumentu v oficiálním jazyce: 

Certificado do Registo Criminal.  

  

 

 HAITI    

  

- superlegalizace. Doklad o bezúhonnosti superlegalizuje Generální konzulát ČR v New 

Yorku, který má konzulární působnost pro Haitskou republiku.  

- vydává: Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku (Ministére de la Justice et 

de la Sécurité Publique) prostřednictvím soudů první instance (Tribunal de Premiére 

Instance) podle místa trvalého bydliště žadatele. Doklad o bezúhonnosti může rovněž vydávat 

prefektura obce trvalého bydliště žadatele.  

  

 

 HONDURAS    

  

- ověření (apostille)  

- vydává: občanu Hondurasu a cizinci s trvalým nebo dlouhodobým pobytem staršímu 18 let 

trestní soud v místě trvalého bydliště žadatele (Juzgado de Letras de Penal). Platnost 

dokladu o bezúhonnosti je 1 rok.  

  

 HONGKONG  

  

- výpis z rejstříku trestů v Hongkongu („Certificate of No Criminal Conviction“) nepatří 

mezi dokumenty, na které High Court v Hongkongu dává ověření (apostille).  

- vydává: Hong Kong Police Force – Certificate of No Criminal Conviction Office 

(adresa: 14/F Arsenal House, 1 Arsenal Street, Wan Chai, Hong Kong). Dokladem o 

bezúhonnosti je „Certificate of No Criminal Conviction“ (výpis z rejstříku  trestů  

Hongkongu),  který  je  vydáván  pouze  na  písemnou  žádost  (dopis)  generálního 

konzulátu,  imigračního úřadu či vládní instituce cizího státu, kterou příslušná osoba 

prokáže, že je od ní takový doklad vyžadován a za jakým účelem. Výpis z rejstříku trestů 

Hongkongu je po vydání  zaslán doporučenou  poštou  žádající  instituci,  nikoliv  osobě,  

jejíž  bezúhonnost  se ověřuje.  

 Generální konzulát České republiky v Hongkongu disponuje podpisovými vzory 

policejních důstojníků, kteří jsou oprávněni k autorizaci dokladu, proto je vyloučena možnost 

jeho padělání či pozměnění údajů v něm uvedených. Generální konzulát České republiky v 

Hongkongu následně vyhotovuje dotčené osobě úředně ověřený překlad do českého jazyka, 

který je buď odesílán do České republiky jako součást souboru náležitostí předkládaných v 

řízení o dlouhodobých vízech či povolení k dlouhodobému pobytu, nebo je dané osobě předán 

k dalšímu využití. Žádost je zpoplatněna ve výši 205 HKD, hongkongská policie doklad 

vyhotoví do 4 týdnů.  
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 CHILE    

  

- ověření (apostille)  

- vydává: žadateli staršímu 18 let Služba pro evidenci a identifikaci osob (Servicio de 

Registro Civil e Identificación - SRCI), která je součástí Ministerstva spravedlnosti Chile. 

SCRI má sídlo v Santiagu a téměř 500 poboček po celém území Chile. Žadatelé často o 

doklad žádají prostřednictvím internetové stránky SCRI (www.registrocivil.gob.cl).  

  

Doklad o bezúhonnosti je opatřen  elektronickým razítkem Všeobecného archívu SRCI   a 

elektronickým podpisem ředitele tohoto archívu. Pro potřeby použití v cizině je jeho podpis 

ověřen na legalizačním oddělení Ministerstva spravedlnosti Chile a následně na 

legalizačním oddělení Ministerstva zahraničních věcí Chile. Poté je superlegalizován na Velvyslanectví 

ČR v Santiagu de Chile.  

  

Občané Chile mohou žádat o vydání dokladu o bezúhonnosti i v cizině, a to prostřednictvím 

konzulárních oddělení zastupitelských úřadů Chile. Doklad vydaný konzulátem Chile na 

území ČR je opatřen podpisovým razítkem konzula nebo pověřeného úředníka, jehož 

podpis je náležitě registrován na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.  

  

 CHORVATSKO  

  

- bez superlegalizace  

- ověření (apostille); níže uvedená dvoustranná úprava má před citovanou úmluvou přednost  

  

- vydává: žadateli staršímu 14 let Sekce pro trestní právo Ministerstva spravedlnosti 

Chorvatské republiky (Ministarstvo pravosuđa, Uprava za kazneno pravo, Odjel za kaznenu 

evidenciju) v Záhřebu.  

  

- Zastupitelské  úřady  Chorvatska  v cizině  nemají  oprávnění  doklad  o    bezúhonnosti  

vydávat.  

  

(Pro úplnost v originále "Općinski sud", tj. místně příslušný soud cizince, nevydává potvrzení 

o bezúhonnosti, pouze potvrzení o neprobíhajícím soudním řízení proti určité osobě.)  

  

- Čl. 15 vyhl. č. 207/1964 Sb., včetně nadpisu zní: "Listiny  

(1) Listiny, které byly  vydány  nebo  ověřeny  příslušným  orgánem  jedné  smluvní strany 

a které jsou opatřeny úřední pečetí a podpisem, mohou být na území druhé smluvní strany 

použity bez dalšího ověření. Totéž platí i pro opisy a překlady listin, které byly ověřeny 

příslušným orgánem.  

(2) Listiny, které jsou  na  území  jedné  smluvní  strany považovány za veřejné,  mají  také  

na území  druhé smluvní strany průkazní moc veřejných listin.".  

  

 

http://www.registrocivil.gob.cl/
http://www.registrocivil.gob.cl/
http://www.registrocivil.gob.cl/
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 INDIE    

  

- ověření (apostille)  

- vydává: žadateli bez ohledu na věk Ministerstvo zahraničních věcí Indie, příslušný 

pasový orgán Indie. Doklad o bezúhonnosti, v překladu "Police Clearance Certificate".   

  

Jedná se o "Regional Passport Office" ve městech: Ahmedabad, Bangalore, Bareilly, Bhopal,  

Bhubaneshwar, Delhi, Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Chandigarh, Chennai (také Madras), 

Jaipur, Jallahandar, Jammu, Kochi (také Cochin), Kolkata (také Calcutta), Kozhikode, 

Lucknow, Mumbai (také Bombay), Nagpur, Panaji, Patna, Port Blair, Pune, Srinagar, Thane, 

Thiruvanantapuram  (také  Trivandrum),  Tiruchirappali,  Vishakhapatnam. V Indii neexistuje 

rejstřík trestů ani jiná obdobná centrální evidence trestných činů. Hlavička se jménem místa 

regionálního pasového úřadu zpravidla vypadá takto: GOVERNMENT OF INDIA, 

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRES, REGIONAL PASSPORT OFFICE.  

  

Zastupitelské úřady tohoto státu v cizině mohou vydávat doklad o bezúhonnosti.  

  

 

 INDONÉSIE    

  

- superlegalizace  

- vydává: žadateli staršímu 18 let místní policejní stanice; centrální vedení rejstříku trestů 

neexistuje. Doklad je opatřen fotografií žadatele, razítkem a podpisem náčelníka místní 

policie. Doklad je platný cca 6 měsíců.  

  

 
  

 IRÁK    

  

- superlegalizace  

- vydává: žadateli staršímu 18 let, který se musí osobně dostavit, Všeobecné ředitelství 

kriminální identifikace při Ministerstvu vnitra, Bagdád; doklad o bezúhonnosti, tj. 

"šiháda adami almahkúmija" nebo "non-conviction certificate", musí obsahovat otisk 

prstů.  

  

Zastupitelské úřady Iráku v cizině mohou přijmout žádost o doklad o bezúhonnosti, ale 

vlastní doklad o bezúhonnosti vydává (vystavuje) vždy jmenované ředitelství, které jej zasílá 

diplomatickou poštou na zastupitelské úřady Iráku v cizině.  

  

 

 ÍRÁN    

  

- superlegalizace  

- vydává: žadateli staršímu 18 let.  
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- osoby žádající v Íránu: Po podání žádosti u Generální organizace osobní identifikace 

Policie Íránu a u Úřadu trestního rejstříku obdrží žadatel výpis z trestního rejstříku 

Íránské islámské republiky. Tento výpis je poté oficiálně přeložen a překlad potvrzen  

Ministerstvem  zahraničních věcí   Íránské islámské republiky, poté předán  velvyslanectví  

příslušné země   v  Teheránu k superlegalizaci.  

  

- Osoby žádající v jiné zemi: Prostřednictvím velvyslanectví Íránské islámské republiky je 

žádost zaslána Ministerstvu zahraničních věcí Íránské islámské republiky a jeho 

prostřednictvím kanceláři Interpolu. Výpis je pak vydán v angličtině. Žadatel jej obdrží 

prostřednictvím velvyslanectví Íránské islámské republiky v příslušné zemi (Výpis má 

mezinárodní platnost a superlegalizace se nevyžaduje).  

  

 

 IRSKO    

  

- ověření (apostille)  

- vydává: žadateli podle místa bydliště Místní oddělení policie, tzv. Police Certificate of 

Character, ve velkých městech potvrzen Městským velitelstvím policie. -   

Zastupitelské úřady Irska v cizině nemají oprávnění vydávat doklad o bezúhonnosti.  

  

 

 ISLAND    

  

- ověření (apostille)  

- vydává na žádost podanou u policie Státní rejstřík trestů  

- předkládá se vyplněná žádost a osobní průkaz/cestovní pas, výpis z rejstříku trestů je vydán 

ihned po podání žádosti  

- žádost podává osoba starší 18 let, v případě osob mladších 18 let je nutný písemný souhlas  

zákonného zástupce  

- žadatel se musí dostavit osobně k podání žádosti či může žádost podat pověřená osoba na 

základě plné moci  

- výpis z rejstříku trestů je vydáván v islandštině, angličtině a dalších několika jazycích  

  

 ITÁLIE  

  

- bez superlegalizace  

- ověření konzulárním odborem Ministerstva zahraničních věcí ČR, vydává-li zastupitelský 

úřad Itálie v ČR, viz sdělení č. 287/1998 Sb.  

- ověření (apostille); níže uvedená dvoustranná úprava se nevztahuje na doklad o 

bezúhonnosti, neboť takový doklad není vyhotoven v souvislosti s dožádáním; v těchto 

případech se vyžaduje apostille.  

  

Soudní rejstřík obsahuje informace o pravomocných odsouzeních a o některých opatřeních ve 

věcech občanských, trestních a správních, přijatých vůči fyzické osobě, a dále informace o 
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probíhajících soudních řízeních.V důsledku toho soudní rejstřík, který je v Itálii zřízen při 

každém státním zastupitelství, vydává potvrzení všeobecné, trestní, občanské a o 

probíhajících soudních řízeních. První tři druhy potvrzení (potvrzení všeobecné, trestní, 

občanské) vydává žadateli staršímu 18 let pouze soud podle místa trvalého bydliště. 

Výjimku tvoří potvrzení o probíhajících soudních řízeních – viz dále.  

  

 Zastupitelské úřady Itálie v cizině nemají oprávnění vydávat doklad o bezúhonnosti.  

  

Doklad o bezúhonnosti je platný 6 měsíců.  

  

Osvobození listin od vyššího ověření platí pouze pro listiny související s dožádáním soudu. V 

ostatních případech se na doklad o bezúhonnosti požaduje apostila.  

  

 Druhy dokladů o bezúhonnosti:  

• Potvrzení všeobecné (Certificato generale) – obsahuje veškerá definitivní opatření, 

přijatá ve věcech trestních, občanských a správních. Většinou se předkládá za účelem 

administrativním, adopce, přijetí do pracovního poměru, občanství, emigrace, dobrovolné 

činnosti, výběrových řízení.  

• Potvrzení trestní (Certificato penale) - obsahuje veškerá neodvolatelná rozhodnutí ve 

věcech trestních. Většinou se předkládá za účelem administrativním, přijetí do pracovního 

poměru, volebním.  

• Potvrzení občanské (Certificato civile) - obsahuje opatření, vztahující se ke 

způsobilosti osoby (zbavení způsobilosti k právním úkonům, zbavení svéprávnosti, prohlášení 

nezpůsobilým, prohlášení úpadku (zapsané do 01/01/2008), doplňkové tresty, které mají za 

následek omezení občanských způsobilostí, vyhoštění.  

• Potvrzení o probíhajících soudních řízeních (Certificato di carichi pendenti) - 

umožňuje poznatky o přijatých opatřeních vůči jednotlivým subjektům a případná probíhající 

odvolací řízení.  

  

Toto potvrzení vydává pro mladistvé do 18 let státní zastupitelství při soudu pro nezletilé 

podle územní příslušnosti. Potvrzení se vydává také dětem do 14 let, i když teoreticky proti 

nim nelze vznést žalobu (i ve stáří 10-12 roků). Je to v těch případech, kdy může dojít k 

nejistotě při určování stáří dítěte.  

  

- Čl. 12 a 13 shora uvedené dohody (Sděl. č. 508/1990 Sb.), včetně nadpisů znějí:  

Čl.12  

Platnost veřejných listin  

Listiny, které jsou na území jedné ze smluvních stran považovány za veřejné, mají při 

provádění této smlouvy důkazní moc veřejných listin také na území druhé smluvní strany.  

Čl.13  

Osvobození od ověřování  

Listiny, včetně jejich opisů a překladů, vydané nebo ověřené příslušným orgánem jedné ze 

smluvních  stran a opatřené podpisem a otiskem  úředního razítka,  vyhotovené v  souvislosti  s 

dožádáním, nevyžadují na území druhé smluvní strany ověření.  
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 IZRAEL  

  

- ověření (apostille)  

  

- vydává: žadateli staršímu 15 let Ředitelství policie Státu Izrael, Divize vyšetřování a 

trestního stíhání. Formulář má formát A4, je orámován modře, písmo je modré a černé a na 

pozadí je modře vytištěn sedmiramenný svícen.  

  

- Nemá-li osoba v rejstříku trestů záznam, je výpis tvořen jednou stranou na jednom listu. 

V anglické verzi je uvedeno: „This is to certify that no criminal record held by the Israel  

Police regarding the under named“, tj. „tímto potvrzujeme, že izraelská policie nevede žádný 

záznam k níže jmenovanému".  

  

- Má-li osoba v rejstříku trestů záznam, je na titulní straně uvedeno: „This is to certify that 

there  is  a  criminal  record  held  by  the  Israel  Police  regarding  the  under  named“,     

tj. „izraelská policie vede následující záznam k níže jmenovanému“ a následuje vlastní 

záznam (pouze v hebrejštině), který je připojen sešívací sponkou jako druhý list.  

  

- V minulosti se objevily případy pozměňování výpisu z rejstříku trestů, kdy žadatel oddělil 

záznam o trestech a vyhotovil bud' nepřesný překlad či druhou stránku výpisu vůbec 

nepředložil. Doporučuje se proto věnovat pozornost tomu, zda výše uvedená formulace  

na titulní straně odpovídá dalšímu obsahu výpisu.  

  

 

 JAMAJKA    

  

- superlegalizace. Doklad o bezúhonnosti superlegalizuje Generální konzulát ČR v New 

Yorku, který má konzulární působnost pro Haitskou republiku.  

- vydává: žadateli Ředitelství jamajské policie (JAMAICA CONSTABULARY), oddělení 

záznamů a totožnosti (Records and Identification Division) v hlavním městě Kingstonu 

nebo kterákoli policejní stanice příslušná podle místa trvalého bydliště žadatele. 

Potvrzení obsahuje fotografii žadatele a text „nemá záznam v rejstříku trestů“ (does not 

appear in the Criminal Records). 

 

 JAPONSKO 

 

- ověření (apostille) 

- Doklad o bezúhonnosti je vydáván žadatelům starším 15 let, a to Identifikačním oddělením 

Kriminální policie Úřadovny státní policie prefektury (National Police Agency of Japan) 

příslušné dle místa trvalého pobytu žadatele. Japonsko je rozčleněno na 47 prefektur. 

- Orgánem příslušným k vydávání takového dokladu pro hlavní město Japonska Tokio je 

Police Clearance Certificate Office / TMPD Úřadu veřejné bezpečnosti Policie hlavního 

města. 
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- Zastupitelské úřady Japonska jsou oprávněny přijímat žádosti o vydání dokladu  

o bezúhonnosti, které postupují jmenovaným úřadům k vyřízení, po němž jsou vraceny zpět. 

 

Výpis z rejstříku trestů Japonska obsahuje text: „Toto je potvrzení podle otisku prstu aktuálně 

evidované národní policejní agenturou Japonska, osoba výše zmíněná nemá žádný zápis 

v trestním rejstříku v době vydání tohoto certifikátu.“ 

 

Překlad výpisu z rejstříku trestů Japonska do jazyka českého bude vyhotoven soudním 

tlumočníkem; může být též vyhotoven velvyslanectvím Japonska v České republice. 

V takovém případě bude ověřen úředním záznamem tohoto znění: „Potvrzujeme tímto, že 

výše uvedené potvrzení je doslovným českým překladem přiloženého japonského textu.  

Za obsah tohoto dokladu však japonské velvyslanectví nebere zodpovědnost. +/ (Toto potvrzení 

pozbývá platnosti po oddělení překladu od japonského textu, nebo v případě provedení 

jakékoliv změny.)“. Takový úřední záznam bude podepsán tajemníkem Velvyslanectví 

Japonska v České republice, opatřen razítkem velvyslanectví Japonska, Praha, Česká 

republika a datem vydání.  

+/ Text této věty je nutno chápat tak, že za vydání výpisu z rejstříku trestů Japonska odpovídá 

nikoli Velvyslanectví Japonska v České republice ale vydávající orgán v Japonsku. 

 

 JEMEN 

 

- Superlegalizace 

Pozn. Dne 19. 1. 1989 byla mezi ČSSR a Jemenskou lidově demokratickou republikou 

podepsána bilaterální Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, která 

umožňovala vzájemné uznávání listin bez dalšího ověření; provádění této smlouvy však 

bylo dne 11. 4. 2019 z naší strany dočasně pozastaveno. 

 

- název dokladu: Criminal Status Sheet 

- Doklad o bezúhonnosti je vydáván jemenským státním občanům a dále cizincům, kteří 

mají na území Jemenu nejméně šest měsíců povolení k dlouhodobému pobytu. Doklad je 

vydáván Generálním ředitelstvím kriminálního vyšetřování (General Directorate  

of Criminal Investigation) Ministerstva vnitra Jemenské republiky. 

- Zastupitelské úřady jsou k vydání tohoto dokladu oprávněny. V České republice tento 

doklad vydává Velvyslanectví Jemenské republiky v Praze a má formu prohlášení ZÚ  

o tom, že cizinec v Jemenu nebyl odsouzen pro trestný čin. 

 

 

 JIŽNÍ SÚDÁN  

  

- superlegalizace  

  

-vydává: Ministerstvo vnitra, Ředitelství Národní policejní služby, na formuláři s hlavičkou: 

REPUBLIC OF SOUTH SUDAN, MINISTRY OF INTERIOR, South Sudan National Police 

Service, Headquarters – Juba, The General Administration of Criminal  

Investigation Department, Personal Identification Administration, CERTIFICATE OF GOOD  
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CONDUCT.  

  

Zastupitelské úřady Jižního Súdánu nejsou oprávněny tento doklad vydat.  

  

 JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA (JIŽNÍ AFRIKA)  

  

- ověření (apostille)  

- vydává: žadateli vydává rejstřík trestů (Police Clearance Certificate) Policie JAR (South  

African Police Service), konkrétně South African Criminal Record Centre, adresa:    P/Bag  

X308, Pretoria 0001, South Africa. O vydání rejstříku lze požádat na místní policejní stanici 

nebo poštou či přímo na South African Criminal Record Centre. Vydání trvá cca 14 dní.  

  

 JORDÁNSKO  

  

- superlegalizace  

- vydává Ministerstvo spravedlnosti, soud 1. instance, odbor Rejstříku trestů  

- nutnost osobního podání nebo v zastoupení prostřednictvím plné moci  

- věk pro vydání dokladu o bezúhonnosti není zákonem upraven  

- zastupitelské úřady Jordánska v zahraničí tento doklad vydávají omezeně (jen některé)  

- tento doklad je vydáván zásadně v arabském jazyce a není opatřen fotografií  

  

 

 KAMBODŽA (Kambodžské království)    

  

- superlegalizace  

- vydává: Ministerstvo spravedlnosti (Phnom Penh), oddělení trestních rejstříků  

- na originál Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce vyšší ověření  neprovádí, 

avšak vyhotoví anglický překlad, který opatří razítkem a podpisem oprávněné osoby.  

  

 

 KAMERUN    

  

- superlegalizace  

- vydává: Soud první instance. V překladu: „Casier Judiciaire ", ve kterém je uvedeno 

jméno, příjmení, datum a místo narození, bydliště, rodinný stav, povolání, národnost 

žadatele, jméno a příjmení otce a matky.  

  

 KANADA  

  

- superlegalizace  

- vydává: federální policie - Královská kanadská jízdní policie (Royal Canadian Mounted 

Police-RCMP), a to výpis z federálního rejstříku trestů v Kanadě.  

- Samotná žádost o výpis z evidence trestních záznamů pro „účely žádosti o vízum“ se po 

sejmutí otisků prstů na speciální formulář na místním policejním oddělení zasílá v případě 

poštovního styku na RCMP, Civil Fingerprint Screening Services, P.O.Box 8885, Ottawa, 
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Ontario, K1G3M8, v případě kurýrní zásilky pak na RCMP, National Police Services 

Building, Loading Dock # 1, Information and Identification Services, Civil Fingerprint 

Screening  

Services, 1200 Vanier Parkway, Ottawa, Ontario, K1A0R2. Výsledkem je    vydání  

„Certified Criminal Record Check" (formát „letter“, tj. cca A4) založený na konfrontaci 

jména, data narození a otisků prstů.  

  

Pro účely žádostí o trvalý pobyt v ČR je však postačující i „Canadian Police Certificate for 

Visa Applicants/Foreign Travel/Foreign Work Permits" (formát „half-letter“, tj. cca A5) 

Potvrzení o bezúhonnosti ve smyslu konstatování, že šetření v centrální evidenci trestních 

záznamů vedené na osobu s udaným jménem a datem narození, na níž je potvrzení vydáno, 

bylo negativní, tzn. že osoba nebyla v evidenci nalezena. Toto potvrzení, které vydávají místní 

oddělení RCMP, může, ale nemusí být opatřeno podobenkou (fotografií) žadatele.  

  

Zastupitelské úřady Kanady vydávají potvrzení o tom, že šetření podle jména, příjmení a 

data narození žadatele nevedlo k nalezení žádné osoby se záznamem o trestním odsouzení v 

národním rejstříku trestních záznamů v Kanadě. Potvrzení je opatřeno razítkem a podpisem  

Zastupitelského úřadu Kanady v České republice a následně superlegalizováno konzulárním 

odborem Ministerstva zahraničních věcí České republiky.  

  

 KAPVERDY (Kapverdská republika)  

  

- ověření (apostille)  

- výpis z rejstříků (registo criminal), platný po tři měsíce od vydání, vydává:  

- Archiv občanské a trestní identifikace - Generální ředitelství rejstříků, notářství a 

identifikace Ministerstva spravedlnosti (Ministério da Justiça, Direcção Geral dos Registos, 

Notariado e Identificação - Arquivo Nacional de Identificação Civil e Criminal)  

- Kanceláře občanského rejstříku - Conservatórias do Registo Civil - Jednotné 

přepážky pro občany - Casa do Cidadão  

- V Portugalsku lze žádost podat na Velvyslanectví Kapverdské republiky v Lisabonu 

a na jednotných přepážkách pro občany ve vybraných větších městech. Žádost lze rovněž podat 

na  velvyslanectvích  a  generálních  konzulátech  Kapverd  v dalších  zemích.  (Pozn.:     V 

současné době Kapverdy vydávají pouze negativní výpis, tedy pokud žadatel nemá záznam v  

rejstříku trestů.)  

  

 

 KATAR    

  

- superlegalizace  

- vydává: žadateli staršímu l6 let Odbor kriminální evidence a informací Ministerstva 

vnitra Státu Katar (Ministry of Interior, Public Securiry General Administration, Criminal 

Evidences and Information Department, P.O.Box: 3883, Doha; tel. +974-459-8666, fax +974-  

450-8691) ve formě výpisu z rejstříku trestů (Police Clearance Certificate), k němuž může být 

připojen samostatný list s otisky prstů.  
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- Vlevo nahoře je umístěna fotografie žadatele, přes níž je otištěno kulaté razítko. Ve spodní 

části výpisu je kolková známka, stejné kulaté razítko jako přes fotografii a podpis ředitele 

odboru.  

- Výpis je vydáván i cizincům, kteří žijí přechodně v Kataru, popř. těm, kteří v Kataru 

pobývali více než 6 měsíců. Platnost výpisu je 6 měsíců ode dne vydání. K žádosti o výpis     

z Rejstříku trestů musí žadatelé přiložit tyto podpůrné dokumenty:  

1. žádost, v níž se uvede důvod, proč je o výpis žádáno,  

2. dopis zaměstnavatele, označující pozici, na níž bude žadatel pracovat,  

3. kopii průkazu totožnosti (ID card, kopie pasu),  

4. 3 fotografie formátu 4x6 cm,  

5. kolek v hodnotě 10 QAR (cca 61 Kč)  

6. popř. výpis z Rejstříku trestů ze země původu,  

7. ženy musí předložit navíc: souhlasný dopis svého manžela a kopii jeho pasu či průkazu 

totožnosti.  

  

 KAZACHSTÁN  

  

- ověření (apostille)  

- vydává: Správa pro právní statistiku a zvláštní informace při Generální prokuratuře  

Republiky Kazachstán; adresa: 480012 město Almaty, ulice Bogenbaj Batyra 145  

(předchozí nyní neplatná adresa: město Almaty, ulice Želtoksan 189)   

Tento doklad vydávají také  Správy  pro právní  statistiku  a zvláštní informace v jednotlivých 

oblastech:  

Západokazašská oblast (hlavní město Uralsk), Atyrauská oblast (Atyrau), Mangystauská oblast  

(Aktau), Akťubinská oblast (Akťubinsk), Kostanajská oblast (Kostanaj),  Severokazašská oblast  

(Petropavlovsk) Akmolská oblast (Kokčetau), Pavlodarská oblast (Pavlodar), Východokazašská oblast  

 (Usť-Kamenogorsk),  Karagandská  oblast  (Karaganda),  Kyzylordská  oblast  (Kyzyl-Orda),  

Jihokazašská oblast (Šymkent), Žambylská oblast (Taraz), Almatinská oblast (Taldykorgan), Almaty 

(samosprávné město) Astana (hlavní město)  

  

  

Vydává se žadateli staršímu 14 let,  na počkání nejpozději do druhého dne, lze také žádat 

elektronicky prostřednictvím webové aplikace 

http://pravstat.prokuror.kz/rus/oprokurature/deyatelnost-prokuratury/gosudarstvennye-

uslugi/vydacha-spravki-o-nalichii-libo-9.  

  

Zastupitelské úřady tohoto státu mohou vydávat svým občanům doklad o bezúhonnosti; na 

toto potvrzení se nelze plně spolehnout, neboť z něho nevyplývá, na který úřad se 

Velvyslanectví Republiky Kazachstán obrátilo.  

  

 KEŇA  

  

- superlegalizace  

- vydává: žadateli staršímu 18 let Úřad pro vyšetřování trestné činnosti - Keňská policie, 

adresa: Nairobi, P.O.Box 30036, Keňa. Doklad o bezúhonnosti v překladu 

"CERTFICATE OF GOOD CONDUCT". Pro žadatele, který nebydlí v hlavním městě 
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Nairobi nebo jeho bezprostředním okolí, se vyžaduje k vyřízení žádosti o doklad o 

bezúhonnosti ještě kladné doporučení policejního náčelníka okrsku, kde žadatel trvale žije. 

Místně příslušná policejní stanice tak může žádost o vydání dokladu pouze podpořit, 

nemůže ji však vyřídit.  

- Cizinci s trvalým pobytem v Keňské republice nemají možnost tento doklad získat; pro 

účely zaměstnání jej nahrazují referenčními dopisy nebo potvrzením svého 

zastupitelského úřadu, který však potvrzuje pouze původ žadatele.  

Každý vydaný doklad má své číslo, žadateli se vydává v jediném výtisku a je podepsané 

příslušným ředitelem kriminální police, jehož jméno je na dokumentu vypsáno; na dokladu 

nesmí být nic přepisováno ani vymazáváno; originální formulář je tištěn na tvrdém bílém 

kartonovém papíru. Žadateli jsou odebrány otisky prstů, cena za doklad činí 1000 KES (tj. cca 

250 Kč).  

- Zastupitelské úřady tohoto státu v cizině nemají oprávnění vydat doklad o bezúhonnosti.  

  

 KIRIBATI  

  

- superlegalizace  

- vydává: dosud nezjištěno, zda vydává  

  

 KOLUMBIE  

  

- ověření (apostille) může mít formu i elektronické apostily. ( Žadatelé po podání žádosti na  

MZV Kolumbie získají emailem a mohou tak předkládat pouze tištěnou kopii)  

  

- výpis z rejstříku trestů obecně nazývaný "Certificado Judicial" vydává: žadateli    

staršímu 18 let Policía Nacional de Colombia (od 31. 1. 2012, dříve vydávalo 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS).  

  

- Změnu zaznamenala rovněž forma získání dokumentu vzhledem k poměrně rozsáhlé 

digitalizaci státní správy v Kolumbii. Žadatelé mají buď možnost podat žádost na 

kterékoliv pobočce policie nebo dokument zvaný „Antecedentes Judiciales“ získat 

prostřednictvím internetu (https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial) pouze 

na základě vložení čísla osobního dokladu totožnosti (mnohem častěji využívaná možnost s 

naprosto stejným výsledkem). Dokument má podobu textu, v němž Policía Nacional de 

Colombia informuje   ostavu  justiční  historie  žadatele.  V  případě,  že  žadatel  dosud  

nikdy  žádný  záznam    v  rejstříku  neměl,  text  nemusí  nutně  obsahovat  jméno  

žadatele,  ale  pouze  číslo   jeho  dokladu totožnosti.  

  

(doplněné o informace poskytnuté  ZÚ ČT v Komumbii dne 14.07.2014)  

  

 

 KOMORY    

  

- superlegalizace  

- vydává: dosud nezjištěno, zda vydává  
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 KONŽSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA (hlavní město Kinshasa)    

  

- superlegalizace  

- vydává: Státní generální prokuratura v Kinshase (Parquet Général de la République). 

Doklad o bezúhonnosti lze získat bez větších potíží.  

  

Existuje zákonná možnost, aby konžský zastupitelský úřad v cizině zajistil doklad o 

bezúhonnosti; nedoporučuje se však na takové doklady brát zřetel.  

  

 

 KONŽSKÁ REPUBLIKA (hlavní město Brazzaville)    

  

- superlegalizace  

- vydává: Soud první instance; v překladu: „Casier Judiciaire ", ve kterém je uvedeno 

jméno, příjmení, datum a místo narození, národnost žadatele, jméno a příjmení otce a matky.  

  

 

 KOREJSKÁ REPUBLIKA (JIŽNÍ KOREA)    

  

- ověření (apostille)  

- vydávají  orgány  Policie   Korejské  republiky.  Žadatelé  v ČR  mohou  vyžádat   výpis   z 

rejstříku trestů prostřednictvím Velvyslanectví Korejské republiky v Praze – doklad vydá 

Policie Korejské republiky a Ministerstvo zahraničních věcí Korejské republiky ho opatří 

apostilou.  

 

- občanům KR, kteří přicestují na území ČR v rámci bezvízového styku (nařízení Rady (ES)  

č. 539/2011; bilaterální dohoda o zrušení vízové povinnosti 163/1995 Sb.) a poté projeví 

zájem setrvat na území déle než 90 dnů v období 180 dnů a jako náležitost žádosti o pobyt 

jsou povinni doložit doklad o bezúhonnosti, vydává výpis z rejstříku trestů Velvyslanectví 

Korejské  republiky  v Praze  s  následnou  superlegalizací  MZV  ČR .  

  

  

 KOREJSKÁ LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA – KLDR (Severní Korea)           

  

- bez superlegalizace V souladu s vyhláškou č. 93/1989 Sb., dokumenty vydané  státními  orgány  

KLDR   

a  opatřené  jejich  razítkem  a  podpisem  nevyžadují   další ověřování.  

  

- vydává: Ministerstvo veřejné bezpečnosti Výboru národní obrany KLDR v korejském a 

anglickém jazyce, dokument je opatřen kulatým razítkem Zahraničního odboru tohoto 

ministerstva. Někdy mohou být navíc připojena razítka Notářského úřadu města   Pchjongjang  

nebo Ministerstva zahraničí KLDR.   



 

29  

  

  

Dokument obsahuje Název listiny (mubomče hwakinso / v angličtině Non- criminal 

Certificate / do češtiny obvykle přeloženo jako Výpis z rejstříku trestů) a číslované údaje: 1. 

jméno; 2. pohlaví; 3. datum narození; 4. národnost; 5. státní občanství; 6. místo narození; 7. 

trvalé bydliště. Následuje text „Tímto se potvrzuje, že shora uvedená osoba nemá záznam v 

rejstříku trestů KLDR ", níže následuje název vydávajícího orgánu s kulatým razítkem, na 

poslední řádce se nachází datum vydání dokumentu.  

  

- Č1. 8 vyhl. č. 93/1989 Sb., včetně nadpisu zní: "Uznávání a ověřování listin"  

(1) Listiny, jejich opisy a kopie, které byly na území jedné smluvní strany vyhotoveny nebo 

ověřeny orgány nebo úředními osobami v rámci jejich pravomoci, jsou na území druhé smluvní 

strany uznávány bez ověření, pokud jsou opatřeny otiskem úředního razítka a podpisem.  

(2) Veřejné listiny, které byly vyhotoveny na území jedné smluvní strany, mají i na území 

druhé smluvní strany důkazní moc veřejných listin.  

  

 KOSOVO (Republika Kosovo)  

  

- bez superlegalizace  

- ověření (apostille); níže uvedená dvoustranná úprava má před citovanou úmluvou přednost - 

vydává: žadateli staršímu 18 let obvodní soudy v Kosovu podle místa posledního pobytu 

cizince nebo Ministerstvo spravedlnosti Kosovské republiky, příp. příslušné úřady podle 

místa posledního pobytu žadatele ve Svazové republice Jugoslávie.  

  

Zastupitelské úřady státu v cizině mohou fungovat pouze jako prostředník, tj. nejsou  

oprávněny vydávat doklad o bezúhonnosti, ale mohou jménem žadatele požádat o jeho vydání 

příslušným orgánem s tím, že doklad předají žadateli.  

  

- Čl. 15 vyhl. č. 207/1964 Sb., včetně nadpisu zní: "Listiny  

(1) Listiny, které byly vydány nebo ověřeny příslušným orgánem jedné smluvní strany a 

které jsou opatřeny úřední pečetí a podpisem, mohou být na území druhé smluvní strany 

použity bez dalšího ověření. Totéž platí i pro opisy a překlady listin, které byly ověřeny 

příslušným orgánem.  

(2) Listiny, které jsou na území jedné smluvní strany považovány za veřejné, mají také na 

území druhé smluvní strany průkazní moc veřejných listin.".  

  

 

KOSTARIKA    

  

- Ověření (apostille)  

- vydává: žadateli staršímu 18 let Soudní rejstřík delikventů (Registro Judicial de 

Delicuentes); adresa: Edificio O.I.J., Circuito Central, San José, Apartado Postal 39-1000. 

Doklad o bezúhonnosti nemá zvláštní název, vždy má formu „ředitel soudního rejstříku 

potvrzuje, že.....“. O doklad o bezúhonnosti nelze požádat individuálně (vyjma kostarických 

občanů v cizině); může o něho požádat pouze následující instituce nebo osoba: soudy  
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funkcionáři ministerstev 

vyšetřovací orgány policie  

Generální ředitelství sociální adaptace a Národní kriminalistický institut  

Generální ředitelství pro státní službu 

ředitel Migračního a cizineckého úřadu  

Osobní  oddělení  ministerstev  bezpečnosti,  prezidentského  úřadu  a  vlády  v souvislosti       

s osobami, které mají vykonávat bezpečnostní a ochranně funkce 

oddělením ministerstva dopravy, které vydává řídičské průkazy  

  

Úřad pro naturalizaci střední školy a univerzity pro osoby, které žádají o provedení 

závěrečné či vstupní zkoušky Národní úřad pro děti  

Národní pojišťovací institut pro vydání dokladů o pojištění řidičům ve státním sektoru  

Odbor pro důchody ministerstva práce a sociální péče 

kantonální ředitelé Venkovské gardy (policie)  

kostaričtí občané v zahraničí prostřednictvím velvyslanectví či konzulátu Kostariky 

instituce autorizované zvláštním zákonem další instituce z rozhodnutí soudu  

- v praxi Soudní rejstřík delikventů nicméně akceptuje písemnou žádost o vydání dokladu o 

bezúhonnosti pro kostarického občana podanou velvyslanectvím České republiky v San  

José (využívá se např. pro vyřizování trvalého pobytu)  

  

Zastupitelské úřady Kostariky v cizině mohou přijímat žádosti o vydání dokladu o 

bezúhonnosti pouze jako prostředník, které pak postupují jmenovanému úřadu k vyřízení, 

který je vrací zpět.  

  

 

 KUBA    

  

- bez superlegalizace  

- vydává: žadateli staršímu 18 let Centrální registr trestaných (Registro Central de 

Sancionados) Ministerstvo vnitra (Ministerio del Interior) Kuby. Nebo Ústředním archivem 

pro trestané (Registro de Antecedentes Penales) Ministerstva spravedlnosti (Ministerio de 

Justicia) Kuby, adresa E y 9, Vedado, La Habana, Cuba.  

  

- Čl. 13 vyhl. č. 80/1981 Sb., včetně nadpisu zní: "Platnost listin  

(1) Listiny vydané nebo ověřené  příslušnými  orgány  ve stanovené formě  na území  jedné 

smluvní strany mohou být použity bez  dalšího ověření  na  území  druhé smluvní strany. Totéž 

platí také pro  podpisy  na  jiných  listinách  ověřené  podle právních předpisů  na území jedné 

ze smluvních stran.  

(2) Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se vztahuje také na opisy a překlady listin, které 

byly ověřeny příslušným orgánem.  

(3) Listiny, které jsou na území jedné smluvní strany považovány  za veřejné,  mají  povahu  

veřejných listin  i na území druhé smluvní strany.".  
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 KUVAJT    

  

- superlegalizace  

- vydává: žadateli staršímu 18 let Oddělení identifikace a automatického vyhledávání  

Generálního ředitelství kriminální evidence Ministerstva vnitra Státu Kuvajt (Ministry  of 

Interior, General Department of Criminal Evidence, Department of Identification and  

Automated Search) ve formě výpisu z Rejstříku trestů (Certificate of Criminal Status), na jehož 

zadní straně jsou otisky prstů. Vlevo nahoře je umístěna fotografie žadatele, přes níž je otištěno 

polokulaté razítko. Ve spodní části výpisu je podpis a razítko ředitele odboru, polokulaté 

razítko odboru a razítko technika (v případě, že jsou na druhé straně výpisu otisky prstů; pokud 

je výpis bez těchto otisků, chybí i razítko technika). Výpis je vydáván i cizincům, kteří žijí 

přechodně v Kuvajtu, popř. těm, kteří v Kuvajtu pobývali déle než 3 měsíce. Výpis je platný 3 

měsíce ode dne vydání. K žádosti o výpis z Rejstříku trestů musí žadatelé přiložit tyto 

podpůrné dokumenty:  

1. žádost, v níž se uvede důvod, proč je o výpis žádáno,dopis zaměstnavatele, označující pozici, 

na níž bude žadatel pracovat,  

2. kopii průkazu totožnosti (ID card, kopie pasu),  

3. 3 fotografie formátu 4x6 cm,  

4. kolek v hodnotě 5 KWD (cca 375 Kč),  

5. popř. výpis z Rejstříku trestů ze země původu.  

  

 

 KYPR    

  

- bez superlegalizace konzulárním odborem Ministerstva zahraničních věcí ČR, vydává-li 

zastupitelský úřad Kypru akreditovaný pro ČR, viz. sdělení č. 287/1998 Sb.  

  

- bez superlegalizace  

- ověření (apostille); níže uvedená dvoustranná úprava má před citovanou úmluvou přednost - 

vydává: Ředitelství kyperské policie (Cyprus Police Force, Police Headquarters) se sídlem v 

Nikósii.  

  

Zastupitelské úřady Kypru v cizině mohou přijímat žádosti o vydání dokladu o 

bezúhonnosti, které postupují jmenovanému úřadu k vyřízení.  

  

- Čl. 14 vyhl. č. 96/1983 Sb., včetně nadpisu zní: "Platnost listin  

(1) Listiny vydané nebo ověřené v předepsané formě a opatřené otiskem úředního razítka 

příslušného státního orgánu nebo úřední osoby (tlumočníka, znalce) jedné smluvní strany 

nevyžadují na území  druhé smluvní strany ověření.  To platí  i pro  podpisy na  listinách a pro 

podpisy, které  byly ověřeny podle předpisů jedné ze smluvních stran.  

(2) Listiny, které jsou  na území  jedné ze  smluvních stran    považovány za veřejné, mají 

důkazní moc  veřejných listin také na území druhé smluvní strany.".  

  

 KYRGYZSTÁN  
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- bez superlegalizace  

- vydává: Ústředna kriminálních informací Informační centrum Ministerstvo vnitra 

Kyrgyzské republiky; adresa: 720011, Biškek, ul. Frunze 469.        O doklad o 

bezúhonnosti  může žadatel požádat v kterémkoli oblastním      (krajském) městě, není však 

možné přikládat  těmto  oblastním  potvrzením  váhu  a  proto  je  nutné  požadovat  

potvrzení  jmenovaného  orgánu.  

  

- Čl. 11 vyhl. č. 95/1983 Sb., (sděl. č. 80/2009 Sb.m.s.) včetně nadpisu zní: "Platnost listin  

(1) Listiny, které byly na území jedné smluvní strany vyhotoveny nebo ověřeny justičním 

nebo jiným orgánem nebo zvlášť k tomu zmocněnou osobou v rámci jejich pravomoci a v 

předepsané formě a byly opatřeny otiskem  úředního  razítka, se na území  druhé smluvní 

strany používají bez dalšího ověření. To se vztahuje také na listiny občanů, jejichž  podpis  je  

ověřen  podle   předpisů platných na území příslušné smluvní strany.  

(2) Listiny,  které  jsou  na  území  jedné  smluvní  strany považovány za  veřejné,  mají 

důkazní moc  veřejných listin také na území druhé smluvní strany.".  

  

 LAOS (Laoská lidově demokratická republika)  

  

- superlegalizace  

- vydává: příslušný obecní/městský soud  

  

- originál Ministerstvo zahraničních věcí buďto nepotvrdí nebo pouze opatří razítkem  

„Viděno na MZV“ („Seen at the Ministry“)  

  

 LESOTHO  

  

- ověření (apostille)  

- vydává: lesothská policie, o žádost lze požádat na místní policejní stanici, ze zahraničí 

poštovně na adresu C.I.S. Secretary, Police Headquarters, P.O.Box 13, Maseru 100, 

Lesotho.  

  

 LIBANON  

  

- superlegalizace  

- vydává: žadateli staršímu 18 let Úřad pro soudní výpisy v Bejrútu podřízený 

Ministerstvu vnitra Libanonské republiky (název úřadu: Office of judicial records, 

adresa: Furn El Shebak, Bejrút) nebo místní justiční registrační úřady na úrovni jednotlivých 

libanonských regionů, které rovněž spadají do působnosti ministerstva vnitra. Platnost 

dokladu o bezúhonnosti není na dokumentu uvedena, místní úřady však akceptují  

potvrzení, které není starší jeden měsíc od data vydání.  

  

 LIBÉRIE  

  

- ověření (apostille)  
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- vydává: Ředitelství státní policie (Headquaters of the Liberia National Police, Office of the 

Chief of Records and Identification Division) Certificate of Clearance.  

  

 

 LIBYE    (Velká libyjská arabská lidová socialistická Džamahírie)    

  

- superlegalizace  

- vydává: žadateli staršímu 18 let Ministerstvo pro spravedlnost a veřejnou bezpečnost 

(Všeobecný lidový výbor pro spravedlnost a veřejnou bezpečnost), Generální sekce 

kriminálního vyšetřování, Odbor rejstříku trestů; překlad: General People´s Committee 

for Justice and Public Security, General Department of Criminal Investigation, Division of 

Criminal Records. Adresa: Seidi Iesa Street (near Waddan - Hotel) Tripoli.  

- Upozornění č. 1: do ledna 1999 byl uvedený resort rozdělen na Ministerstvo spravedlnosti a  

Ministerstvo pro veřejnou bezpečnost - na dokladu o bezúhonnosti se proto může objevit 

ještě původní název - Ministerstvo pro veřejnou bezpečnost.  

- Poznámka v závorce "v blízkosti hotelu Waddan" u adresy uvedeného orgánu je velmi 

důležitá, protože ve městě Tripolisu a vůbec v celé Libyi kromě názvů několika málo 

hlavních dopravních tepen a pár míst v centru města ulice nejsou pojmenovány a nemají  

žádné označení.  

- Zastupitelské úřady Libye v cizině nemohou vydávat doklad o bezúhonnosti.  

- Upozornění  č.  2:  celý  doklad  o  bezúhonnosti  je  psán  v  arabském  jazyce, jednotlivé 

překlady jmen konkrétních osob přepsaných do latinky se proto mohou lišit.  

  

 LICHTENŠTEJNSKO  

  

- bez superlegalizace konzulárním odborem Ministerstva zahraničních věcí ČR, vydává-li 

zastupitelský úřad Lichtenštejnska v ČR, viz. sdělení č. 287/1998 Sb. - ověření (apostille)  

- vydává: žadateli staršímu 14 let Knížecí zemský soud (adresa: Aulestrasse 70, 9490 Vaduz,  

Lichtenštejnsko) Osvědčení trestního registru, v překladu: Strafregisterbescheinigung, podle 

čl. 8 zákona ze dne 2.7.1974 o trestním registru a o výmazu trestních odsouzení, v platném 

znění, publikovaný v litenštejnské sbírce zákonů (LGBl) pod č. 1974/46. Tento dokument je 

opatřen apostilou Vládní kanceláře ve Vaduzu, která osvědčuje pravost dokumentu a 

příslušnost úřadu, který jej vydal.  

  

 

 LITVA    

  

- ověření (apostille)  

- Potvrzení o bezúhonnosti vydává odbor informatiky a spojů při Ministerstvu vnitra 

Litevské republiky, vydává se žadateli staršímu 14-ti let.  

- Doklad jsou oprávněny vydávat též zastupitelské úřady Litevské republiky v cizině.  

  

 LOTYŠSKO  

  

- ověření (apostille)  
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- vydává: Informační centrum Ministerstva vnitra Lotyšské republiky; adresa: Brunnieku 

72 B, Riga, Latvia 1009.  

- Zastupitelské úřady Lotyšska v cizině mohou přijímat žádosti o vydání dokladu o 

bezúhonnosti, které postupují jmenovanému úřadu k vyřízení, který je vrací zpět.  

  

 LUCEMBURSKO  

  

- bez superlegalizace konzulárním odborem Ministerstva zahraničních věcí ČR, vydává-li 

zastupitelský úřad Lucemburska v ČR, viz. sdělení č. 287/1998 Sb. - ověření (apostille)  

- v Lucembursku se vydává klasicky "extrait de casier judiciaire", tj. obdoba našeho výpisu 

z rejstříku trestu. Současně je ale možné požádat o neformální výpis, který muže vydat 

starosta městské častí, kde dotyčný žije, tzv. "certificat de bon vie", tj. doklad o dobrem 

žití. - nemá-li žadatel v rejstříku trestů žádný zápis, standardní výpis z rejstříku trestů, 

obsahuje označení Bulletin No. 2, číslo, jméno, příjmení, datum narození a místo bydliště 

žadatele, místo vydání, podpis osoby zastupující generálního prokurátora a razítko trestního 

rejstříku Lucemburského velkovévodství.  

  

  

  

  

  

 MACAO (Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky Macao)  

  

- ověření (apostille): Apostilu vyznačuje Director of Justice Affairs Department (adresa: No. 

162 Rua do Campo, 19/F Edf. Administracao Publica, Macao). Vyznačení apostille trvá 3 

pracovní dny a je zdarma.  

  

- vydává: Identification Services Bureau - Certificate of Criminal Record Office (adresa: 

No. 804 Avenida da Praia Grande, 19/F Edf. China Plaza, Macao).  

- Druhy dokladu o bezúhonnosti jsou dva: „Certificate of Criminal Record“ (pro žadatele  

starší 16 let) a „Certificate of Special Record for Minors“ (pro nezletilé žadatele ve věku 

12 -16 let). Tyto doklady jsou veřejnou listinou. Zahraniční žadatelé mohou svou žádost 

zaslat poštou na adresu: P. O. Box 1089, Macao. Při osobním podání žádosti se hradí 

poplatek ve výši 50 MOP při standardním zpracování za 5 pracovních dnů nebo 150 MOP 

při   expresním vyřízení za 3 pracovní dny. Při zaslání žádosti ze zahraničí jsou tyto poplatky 

zvýšeny na 130 MOP, resp. 230 MOP.  

  

 

 MADAGASKAR    

  

- superlegalizace  

- vydává: dosud nezjištěno, zda vydává  

  

 MAĎARSKO  
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- bez superlegalizace,  

- ověření (apostille); níže uvedená dvoustranná úprava má před citovanou úmluvou přednost,  

  

- vydává se: fyzickým osobám. Vydávaný výpis z rejstříku trestů má název HATÓSÁGI 

ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY a jeho platnost je omezena na 90 dní. Je  jednotný pro 

použití v tuzemsku i cizině, vydává se v maďarském jazyce. Vydává ho Centrální úřad pro 

správní a elektronické veřejné služby (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 

Központi Hivatala) na základě ověření Spisovny Rejstříku trestů (Bűnügyi Nyilvántartó 

Hatóság).  

  

Podle nové praxe se žádosti o výpis z rejstříku trestů podávají:  

  

1) na poštovních úřadech na tiskopise zakoupeném na poště adresovaném Közigazgatási és 

Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, 1475 Budapest, Pf.172, převzetí vydaného 

výpisu je pak ve formě poštovní zásilky do vlastních rukou,  

  

2) elektronicky prostřednictvím datové schránky (ügyfélkapu), převzetí vydaného výpisu 

je pak ve formě poštovní zásilky do vlastních rukou,  

  

3) osobně přímo v Centrální kanceláři pro vydávání dokladů ( Közigazgatási és 

Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, Budapest XIII., Visegrádi utca 110), zde 

je nutné osobní převzetí výpisu,  

  

4) prostřednictvím zastupitelských úřadů Maďarska v cizině, které zasílají žádosti 

uvedenému orgánu, který je po vyřízení zasílá zpět.  

  

- Čl. 15 sděl. č. 63/1990 Sb., včetně nadpisu zní: "Platnost listin  

  

(1) Listiny, které vydal nebo ověřil příslušný orgán jedné smluvní strany a které jsou 

opatřeny otiskem úředního razítka a podpisem oprávněné úřední osoby, se na území druhé 

smluvní strany použijí bez dalšího ověřování. Totéž platí i pro opisy a překlady listin, které 

ověřil příslušný orgán.  

  

(2) Listiny, které se na území jedné smluvní strany považují za veřejné, mají na území  

druhé  smluvní  strany  důkazní moc veřejných listin.".  

  

 MAKEDONIE (Bývalá Jugoslávská Republika Makedonie)  

  

- bez superlegalizace  

- ověření (apostille); níže uvedená dvoustranná úprava má před citovanou úmluvou přednost - 

vydává: žadateli staršímu 18 let obvodní soud nebo orgány republikového ministerstva 

vnitra podle místa bydliště.  
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Zastupitelské úřady státu v cizině mohou fungovat pouze jako prostředník, tj. nejsou 

oprávněny vydávat doklad o bezúhonnosti, ale mohou jménem žadatele požádat o jeho vydání 

příslušným orgánem s tím, že doklad předají žadateli.  

  

Čl. 15 vyhl. č. 207/1964 Sb., včetně nadpisu zní:  

  

(1) Listiny, které byly  vydány  nebo  ověřeny  příslušným  orgánem  jedné  smluvní strany 

a které jsou opatřeny úřední pečetí a podpisem, mohou být na území druhé smluvní strany 

použity bez dalšího ověření. Totéž platí i pro opisy a překlady listin, které  byly ověřeny 

příslušným orgánem.  

(2) Listiny, které jsou  na  území  jedné  smluvní  strany považovány  za veřejné,  mají  také  

na území  druhé smluvní strany průkazní moc veřejných listin.".  

  

 MALAJSIE  

  

- superlegalizace  

- vydává: žadateli staršímu 16 let ve formě potvrzení („TO WHOM IT MAY CONCERN“) 

Ministerstvo zahraničních věcí Malajsie a zastupitelské úřady Malajsie v cizině. V textu 

potvrzení se uvádí, že malajsijská vláda nemá vůči žadateli veden žádný trestní záznam 

(„no adverse record“). Potvrzení je opatřeno razítkem a podpisem úředníka Ministerstva 

zahraničních věcí Malajsie, resp. zastupitelského úřadu Malajsie v cizině.  

- Žádost lze podat prostřednictvím zastupitelských úřadů Malajsie v cizině a vyřizuje se přes 

Ministerstvo zahraničních věcí Malajsie.Potvrzení je vydáváno ve dvou verzích, které se 

liší hlavičkovým papírem a ochrannými prvky.   

Verze vydávaná zastupitelskými úřady Malajsie v cizině je na hlavičkovém papíře 

dotyčného zastupitelského úřadu a bez ochranných prvků.   

Verze vydávaná Ministerstvem zahraničních věcí Malajsie má hlavičkový papír 

ministerstva s řadou ochranných prvků proti padělání. Potvrzení vydávané přímo 

Ministerstvem zahraničních věcí Malajsie je na béžovém papíře s drobně linkovaným pozadím 

a modře vytištěnou hlavičkou. Na rubu je papír bílý.     K dalším ochranným prvkům patří text 

„WISMA PUTRA“ viditelný pouze pod ultrafialovou lampou, tenká bílá linka ve spodní části s 

mikrotextem „KEMENTERIAN LUAR NEGERI“ a pod ním „skrytý“ opakující se nápis 

„GENUINE“. Rovněž razítko Ministerstva zahraničních věcí Malajsie a razítko s podpisem 

úředníka částečně mění barvu pod ultrafialovou lampou a ve spodní části obsahují slovo 

„MALAYSIA“ vytištěné reliéfovým efektem. Podpisové razítko obsahuje pruh s mikrotextem 

opakujícím jméno úředníka, zatímco kulaté razítko Ministerstva zahraničních  věcí  Malajsie  

obsahuje  mikrotext  v kruhu  na  vnitřním  obvodu s opakujícími se slovy „MINISTRY OF 

FOREIGN AFFAIRS“. Při kopírování potvrzení se objevuje bílý okraj a v závislosti na 

použitém typu kopírky slovo „COPY“.  

  

- Od roku 2011 malajsijské úřady nevydávají potvrzení o bezúhonnosti cizincům, kteří v  

 Malajsii pobývají méně než jeden rok. V této souvislosti je třeba pro účely aplikace § 31 odst. 

5 písm. a), popř. § 70 odst.  2 písm. e)  ZPC  u  cizinců, kteří  nejsou  občany Malajsie, ale  v 

posledních 3 letech před podáním žádosti pobývali na jejím území po dobu delší než 6 měsíců, 
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ale kratší než jeden rok, akceptovat čestné prohlášení takových osob k prokázání jejich 

bezúhonnosti.  

  

 

 MALAWI    

  

- ověření (apostille)  

- vydává: Generální ředitelství Policie v Lilongwe (The Office of the Inspector General, 

National Police Headquarters, Private Bag 305,Capital City,Lilongwe 3, Malawi, Tel: +265 

1  

796 333, Fax: +265 1 796 835). Požadována je fotokopie pasu, dvě aktuální fotografie. Při 

podání žádosti se odebírají otisky prstů. Doklad je platný 6 měsíců.  

  

 

 MALEDIVY    

  

- superlegalizace  

- vydává: na Maledivách neexistuje centrální evidence trestných činů a není vydáván žádný 

doklad o bezúhonnosti. Platné právní předpisy nedovolují vydat cestovní doklad osobám 

trestně stíhaným a recidivistům. Pro potřeby orgánů České republiky je proto nezbytné 

požadovat ověřené čestné prohlášení o bezúhonnosti  

  

 

 MALI    

  

- superlegalizace  

- vydává:  Ministerstvo  spravedlnosti  prostřednictvím  těchto  orgánů:  Soud  obce  III   v 

Bamaku (Tribunal de la Commune III de Bamako) pro děti narozené v Bamaku; místně 

příslušné  soudy  pro  děti  narozené  na  území  Mali  mimo  hlavní  město;  odvolací  soud  

v Bamaku (Cour  d´appel  de  Bamako)  pro  děti  narozené  v cizině.  Žadatel  obdrží  výpis  

z rejstříku jako bulletin č. 3, který je výpisem z bulletinu č. 1 (Relevé du Bulletin No 1)  

  

 

 MALTA    

  

- ověření (apostille)  



-  
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vydává: policejní orgán (Commissioner of Police) jako formulář s názvem „Malta Police 

Certificate of Conduct “ (formulář typu „A“ v případě bezúhonnosti, formulář typu „B“        v 

případě záznamu v trestním rejstříku).  

  

 MAROKO  

  

- ověření (apostille)  

- vydává: žadateli staršímu 16 let Ministerstvo spravedlnosti Marockého království 

(Ministére de la Justice, rue Mamounia, Rabat). Doklad o bezúhonnosti tzv. "Extrait du 

Casier Judiciaire" nebo Ministerstvo vnitra tzv. "Extrait de la Fiche 

Anthropometrique". - Zastupitelské úřady Maroka v cizině nejsou oprávněny vydávat 

doklad o bezúhonnosti.  

  

 MARSHALLOVY OSTROVY  

  

- ověření (apostille)  

- vydává: Public Safety Department  

- název dokumentu: Police Certificate  

  

 MAURICIUS  

  

- ověření (apostille)  

- vydává: na Mauriciu se již nevydává „Police Clearance“, ale pouze „Certificate of 

Character“. Žádosti se podávají na adresu Commissioner of Police, Police Headquarters,  

Line Barracks, Port Louis, samotný dokument vydává Office of the Director of Public 

Prosecutions.  

  

 

 MAURITÁNIE    

  

- superlegalizace  

- vydává: tzv. "Casier Judiciaire“ vydává státní prokurátor při regionálním soudu 

příslušné wilayi. Žádat může osoba starší 18ti let.  

  

 

 MEXIKO    

  

- ověření (apostille)  

- vydává: žadateli staršímu 18 let Generální prokuratura republiky, Generální ředitelství 

kontroly procesů. Doklad o bezúhonnosti se nevydává osobám, které nemají na území 

Mexika pracovní nebo trvalý pobyt. Platnost takto vydaných osvědčení je maximálně 10 

dnů. Výpis či osvědčení může být vydán ve výjimečných případech a za konkrétně 

stanovených podmínek s cílem nepoškodit lidská práva jedince pouze na základě oprávněné 

a odůvodněné žádosti orgánu stíhajícího trestný čin nebo příslušné administrativní či soudní 
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instituce či vysloveného příkazu příslušné administrativní instituce. Problematiku výpisů z 

rejstříku trestů upravuje Rozhodnutí generálního prokurátora republiky č. A/023/12, čl. 9, 

publikované dne 09.02.2012 v Úředním věstníku Federace.  

  

- Zastupitelský úřad Mexika v České republice do 01.01.2015 vydával doklad o 

bezúhonnosti tzv. "Certifikát o trestní bezúhonnosti" s ověřením pravosti podpisu tímto 

úřadem.)  

Od 01.01.2015 není ZÚ Mexika v Praze oprávněn vydávat Certifikát o trestní 

bezúhonnosti (Certificado de Antecedentes No Penales), rovněž Certifikát o neexistenci 

manželství  

(Certificado de Inexistencia de Matrimonio)! (viz nóta č. CHE001466/776.04/2014)  

MIKRONÉSIE    

  

- superlegalizace  

- vydává: Dpertment of Justice;  

- název dokumentu: Verification on Criminal Records  

  

 MOLDAVSKO  ( MOLDÁVIE )  

  

- bez superlegalizace  

- ověření (apostille); níže uvedená dvoustranná úprava má před citovanou úmluvou přednost.  

  

- vydává: Ministerstvo vnitra Moldavské republiky, sekce informací a operativní 

evidence se sídlem v Kišiněvě, ulice Iacob Hincu 3A, tel. 00373 22 255315, fax 00373 22 

255617, e-mail: dieo@mai.gov.md  

Doklad o bezúhonnosti je vydáván v úředním jazyce (moldavském, resp. rumunském) nebo 

příp. na žádost v ruštině. V jiných jazycích ho vydat nelze, a jeho platnost je 3 měsíce od data 

vydání. Na území Moldavska provádí ověření dokladu o bezúhonnosti Generální konzulární 

ředitelství Ministerstva zahraničních věcí Moldavské republiky.  

  

Velvyslanectví Moldavské republiky v Praze tento doklad také vydává.  

  

- Čl. 11 vyhl. č. 95/1983 Sb., (sděl. č. 81/2009 Sb.m.s.) včetně nadpisu zní: "Platnost listin  

(1) Listiny, které byly na území jedné smluvní  strany vyhotoveny nebo  ověřeny  

justičním nebo jiným orgánem nebo zvlášť k tomu zmocněnou osobou v rámci jejich 

pravomoci a v předepsané formě a byly opatřeny otiskem  úředního  razítka, se na území  

druhé smluvní strany používají bez dalšího ověření. To se vztahuje také na listiny občanů, 

jejichž  podpis  je  ověřen  podle   předpisů platných na území příslušné smluvní strany.  

(2) Listiny, které jsou na území jedné smluvní strany považovány za veřejné, mají  

důkazní moc  veřejných listin také na území druhé smluvní strany."  

  

 

 MONAKO    

  



-  
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- ověření (apostille)  

- doklad o bezúhonnosti se nazývá „Extrait de casier judiciaire“  

- vydává: Generální soudní kancelář, adresa: Palais de Justice de Monaco, Greffe Général,  5 

rue Colonel Bellano de Castro, 98000 Monaco  

- podrobnosti lze nalézt na Portálu veřejné správy Monaka v odkazu: http://service-public-

particuliers.gouv.mc/Justice/Documents-et-demarches- judiciaires/Greffe-general/Casier-

judiciaire  

  

 

 MONGOLSKO    

  

- bez superlegalizace či apostilly;  

- platná bilaterální dohoda o poskytování právní pomoci oprošťuje od vyššího ověřování;  

  

doklad o bezúhonnosti vydává výhradně úřad Hlavní policejní správy Mongolska. 

Vydávání výpisu se řídí přílohou č. 2 nařízení ministra spravedlnosti č A/12 z roku 2013. 

Osobní přítomnost žadatele se při podání žádosti o výpis nevyžaduje. Je možné požádat o 

výpis z rejstříku i na základě zplnomocnění a předložení občanského nebo řidičského průkazu 

žadatele. Plná moc by měla obsahovat ověřený podpis zmocnitele. Občan Mongolska, který 

dlouhodobě přechodně nebo trvale žije v zahraničí, se může obrátit také na e-mailovou adresu 

Hlavní policejní správy mst.police@yahoo.com, kam může zaslat svoji žádost elektronicky  s 

oskenovanou kopií svého povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zahraničí a 

doprovodit svoji žádost oskenovanou kopií plné moci osobě, která si přijde osobně výpis  z 

rejstříku trestů vyzvednout.  

- O výpis lze dále osobně požádat na kterémkoli zastupitelském úřadu MNG, který 

prostřednictvím KO MZV MNG žádost vyřídí a stejnou cestou doručí žadateli na 

zastupitelský úřad  hotový  výpis.  Zastupitelské  úřadu  MNG  nejsou  kompetentními  

úřady k vydávání dokladu o bezúhonnosti, protože nemají přístup do státního národního 

archivu. Poplatek za výpis činí 1.000,- MNT v hotovosti.  

  

 MOSAMBIK  

  

- superlegalizace  

- vydává: Správa Trestního rejstříku (Repartição do Registro Criminal, Registro Crimina, 

Rua dos Flores 113, Maputo, Mosambik) a rejstříky v oblastních správních střediscích 

(Registro Civil). Je nutná osobní přítomnost žadatele, případně jeho zástupce (úředně 

potvrzené zmocnění k podání žádosti a následnému převzetí výpisu z trestního rejstříku za 

přítomnosti dvou svědků). Žadatelé bez mosambického občanství nejsou povinni k žádosti 

přikládat otisky prst. Doklad je platný po dobu 6 měsíců.  

  

 

 MYANMAR (Myanmarský svaz; dříve BARMA)    

  

- superlegalizace  

http://service-public-particuliers.gouv.mc/Justice/Documents-et-demarches-judiciaires/Greffe-general/Casier-judiciaire
http://service-public-particuliers.gouv.mc/Justice/Documents-et-demarches-judiciaires/Greffe-general/Casier-judiciaire
http://service-public-particuliers.gouv.mc/Justice/Documents-et-demarches-judiciaires/Greffe-general/Casier-judiciaire
http://service-public-particuliers.gouv.mc/Justice/Documents-et-demarches-judiciaires/Greffe-general/Casier-judiciaire
http://service-public-particuliers.gouv.mc/Justice/Documents-et-demarches-judiciaires/Greffe-general/Casier-judiciaire
http://service-public-particuliers.gouv.mc/Justice/Documents-et-demarches-judiciaires/Greffe-general/Casier-judiciaire
http://service-public-particuliers.gouv.mc/Justice/Documents-et-demarches-judiciaires/Greffe-general/Casier-judiciaire
http://service-public-particuliers.gouv.mc/Justice/Documents-et-demarches-judiciaires/Greffe-general/Casier-judiciaire
http://service-public-particuliers.gouv.mc/Justice/Documents-et-demarches-judiciaires/Greffe-general/Casier-judiciaire
http://service-public-particuliers.gouv.mc/Justice/Documents-et-demarches-judiciaires/Greffe-general/Casier-judiciaire
http://service-public-particuliers.gouv.mc/Justice/Documents-et-demarches-judiciaires/Greffe-general/Casier-judiciaire
http://service-public-particuliers.gouv.mc/Justice/Documents-et-demarches-judiciaires/Greffe-general/Casier-judiciaire
http://service-public-particuliers.gouv.mc/Justice/Documents-et-demarches-judiciaires/Greffe-general/Casier-judiciaire
http://service-public-particuliers.gouv.mc/Justice/Documents-et-demarches-judiciaires/Greffe-general/Casier-judiciaire
http://service-public-particuliers.gouv.mc/Justice/Documents-et-demarches-judiciaires/Greffe-general/Casier-judiciaire
http://service-public-particuliers.gouv.mc/Justice/Documents-et-demarches-judiciaires/Greffe-general/Casier-judiciaire
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- vydává: policejní stanice dle místa trvalého bydliště  

- na originál Ministerstvo zahraničních věcí vyšší ověření neprovádí  

- je-li vyhotoven notářský překlad do angličtiny, Ministerstvo zahraničních věcí provede 

vyšší ověření notářského překladu  

  

 

 NAMÍBIE    

  

- ověření (apostille)  

- vydává: nazývá se Certificate of Conduct, vydává Namibijská policie, Namibian Police 

Criminal Record Centre, vydání může trvat až půl roku. Žádost o výpis lze podat na 

nejbližší policejní stanici místa pobytu žadatele.  

  

 

 NAURU    

  

- superlegalizace  

- vydává: Nauru Police Force  

- název dokumentu: Police Clearance Report  

  

 NEPÁL  

  

- superlegalizace  
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vydává: v angličtině Regionální ředitelství policie - "District Police Office" (text v 

hlavičce Government of Nepal, Ministry of Home, Police Headquarters, Crime  

Investigation Department) občanu Nepálu podle místa bydliště žadatele v překladu  

"Clearence Certificate", ve kterém je zpravidla text: "Below mentioned person is certified for 

not having criminal record in this office till date.". Zastupitelské úřady tohoto státu v cizině 

nemohou vydávat tento dokument.  

  

 NĚMECKO (Spolková Republika Německo)  

  

- ověření (apostille)  

- vydává: žadateli ve věku od 14 do 18 let přímo nebo jeho zákonnému zástupci, staršímu 18 

let jen jemu Spolkový ústřední registr se sídlem v Bonnu, který je podřízen Nejvyššímu 

spolkovému státnímu zástupci při Spolkovém soudním dvoru (Der Generalbundesanwalt 

beim Bundesgerichtshof Diensstelle Bundeszentralregister) nebo orgánem Bundesamt für 

Justiz, Bonn. Doklad o bezúhonnosti je vydáván výhradně v německém jazyce.  

- Zastupitelské úřady tohoto státu nejsou oprávněny vydávat pro občany svého státu 

doklady o bezúhonnosti; mohou pouze zprostředkovat doručení žádosti Spolkovému  

ústřednímu registru  

- žádost lze podat na ohlašovně (Meldebehörde) dle pobytu žadatele, bližší informace lze 

nalézt na adrese www.fuehrungszeugnis.bund.de.  

  

 

 NIGER    

- superlegalizace  

- vydává: Vrchní soud (Cour d'Appel de Niamey, Tribunal de Grande Instance) výpis z 

rejstříku trestů (Casier Judiciaire).  

  

 

 NIGÉRIE    

  

- superlegalizace  

- vydává: žadateli staršímu 16 let Central Criminal Registry, Lagos. V překladu: „Police  

Character Certificate ". Žádost o něj se podává osobně nebo poštou, včetně kompletní sady 

otisků prstů, které žadatel sám otiskne na formulář, předkládá se dále cestovní pas a 2 

fotografie. Doklad o bezúhonnosti obsahuje informace o jménu a příjmení žadatele, datu 

narození a čísle cestovního pasu. Doklad lze získat bez větších potíží. Platí 3 měsíce od data 

vydání.  

  

 

 NIKARAGUA    

  

- ověření (apostille)  

http://www.fuehrungszeugnis.bund.de/
http://www.fuehrungszeugnis.bund.de/
http://www.fuehrungszeugnis.bund.de/


-  
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- vydává: Národní policie (Policía Nacional), oddělení povolení a dokladů; doklad o 

bezúhonnosti je platný 60 dnů ode dne vydání.  

  

 NIUE  

  

- ověření (apostille)  

- vydává: dosud nezjištěno, zda vydává  

  

 NIZOZEMSKO  + Nizozemské Antily, Aruba  

  

- bez superlegalizace konzulárním odborem Ministerstva zahraničních věcí ČR, vydává-li 

zastupitelský úřad Nizozemska v ČR, viz. sdělení č. 287/1998 Sb.  

ověření (apostille)  

- vydává Ministerstvo spravedlnosti Nizozemska, konkrétně Centraal orgaan Verklaring 

omtrent het Gedrag (COVOG),  

- žádá se přes příslušný místní úřad (dle místa trvalého pobytu), odbor Burger-/Publiekszaken 

Případně přes COVOG přímo (pro ty, kteří žijí mimo Nizozemsko od roku 1994). Je nutné  

mj. doložit řádně vyplněný formulář, kde se požaduje účel vydání výpisu z Rejstříku trestů. 

- NL velvyslanectví může poskytnout dopis potvrzující uvedeny účel v ČR, nepomáhá 

však se samotným vyřizováním dokumentu.  

- Veškeré informace k žádosti lze najít v anglické verzi na stránkách nizozemského 

ministerstva bezpečnosti a spravedlnosti: https://www.justis.nl/producten/vog/certificate-of- 

conduct/  

  

 NORSKO  

  

- ověření (apostille)  

- vydává policie  

- v případě žadatele staršího 18 let, který má přiděleno norské identifikační číslo, je možné 

žádat online, jinak se žádosti zasílají v poštovním styku, též v případě žadatelů mladších 18 

let, které musí být dále podepsány rodičem  

- předkládá se vyplněná žádost, kopie platného cestovního pasu, řidičského průkazu či 

bankovní karty s fotografií a podpisem, potvrzení o účelu vydávaného osvědčení, pokud 

doklad není vyžadován veřejnou institucí (např. potvrzení zaměstnavatele, školy) - doklad je 

vydáván ve vytištěné podobě, je zaslán na adresu uvedenou žadatelem (obvyklá doba je do 

2 až 4 týdnů)  

- obsah vydaného dokladu se liší podle uvedeného účelu v žádosti, tj. pokud jde o druhy 

přestupků, trestných činů, atd. a dále o dobu, kdy byly spáchány - výpis z rejstříku trestů je 

vydáván v norštině a angličtině  

 

 NOVÝ ZÉLAND 

 

http://www.justis.nl/producten/vog/certificate-of-
http://www.justis.nl/producten/vog/certificate-of-
http://www.justis.nl/producten/vog/certificate-of-
http://www.justis.nl/producten/vog/certificate-of-
http://www.justis.nl/producten/vog/certificate-of-
http://www.justis.nl/producten/vog/certificate-of-
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- ověření (apostille) 

- Doklad o bezúhonnosti (Criminal Conviction Information) je vydáván Ministerstvem 

spravedlnosti Nového Zélandu. Žádost se podává elektronicky (viz internetové stránky 

vydávajícího orgánu) a musí k ní být předložen alespoň jeden doklad totožnosti (cestovní 

pas, řidičský průkaz, zbrojní pas apod.). 

 

 

 OMÁN 

 

- Ověření (apostille) 

- název dokladu: Police Clearance Certificate 

- Doklad o bezúhonnosti je vydáván Generálním ředitelstvím kriminálního vyšetřování 

(Directorate General of Inquires and Criminal Investigation) Ministerstva vnitra, P. O. 

BOX 446, Muscat, Sultanate of Oman, Al Qurum Area. Doklad je vydáván i cizincům, 

kteří mají na území Jemenu nejméně šest měsíců povolení k dlouhodobému pobytu. 

- Žadatel, který měl povolení k pobytu na území Ománu, může o vydání tohoto dokladu 

požádat osobně, prostřednictvím zmocněného zástupce, anebo i písemně – postup je 

stanoven na stránkách Královském ománské policie – www.rop.gov.om). 

 

 PÁKISTÁN   superlegalizace  

- vydává: Policie jako potvrzení (Police Certificate, Police Character Certificate, 

Character Certificate, Police Clearance Certificate), které obsahuje jméno, jméno otce 

nebo manžela, adresu, někdy datum narození, číslo národní identifikační karty (obdoba 

občanského průkazu) číslo pasu. Téměř vždy obsahuje poznámku, že potvrzení je vydáváno 

pouze pro účely vycestování nebo získání víza nebo že platí pouze v cizině. Potvrzení 

obsahuje sdělení, že "minulost žadatele je v pořádku", "neexistuje proti němu nic politicky 

ani trestně", "nejsou o něm záznamy". Je vydáváno policejní stanicí podle místa bydliště 

žadatele (přibližně na úrovni naši obvodních oddělení). Je většinou podepisováno (v 

zastoupení) starším superintendentem policie a ověřeno otiskem jeho razítka. Na potvrzení 

je připevněna žadatelova fotografie s otiskem razítka superintendenta policie. Toto 

potvrzení nevypovídá více, než že žadatel není aktuálně v žádné trestní věci vyšetřován 

touto konkrétní policejní stanicí v místě bydliště.  Žádný rejstřík trestů  ani  centrální  

evidence podobného charakteru  v Pákistánu neexistuje.  

  

 PALAU  

- superlegalizace  

- vydává: CID – Criminal Investigation Department spadající pod Burreau of Public  

Safety;  

- název dokumentu: Police Clearance  

  

 PALESTINA (Palestinská samospráva)  

  

- superlegalizace  

https://www.justice.govt.nz/assets/Documents/Forms/Request-by-individual.pdf


-  
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- vydává: žadateli staršímu 18 let z území Západního břehu Jordánu a z pásma Gazy 

Ministerstvo vnitra v Ramalláhu, a to prostřednictvím pobočky Ministerstva vnitra v 

místě trvalého bydliště žadatele. Výpis je v anglickém jazyce nazván „Certificate of good 

behavior and no criminal record“, tj. „osvědčení o dobrém chování a žádném trestním 

záznamu“ a je na něm uvedeno „This is to certify that Mr/s. is of good conduct an repute 

and has no criminal record whatsoever“, tj. „tímto potvzujeme, že pan/í je dobrého 

chování a pověsti a nemá žádný záznam v trestním rejstříku.“  

  

doklad platí 1 rok ode dne vydání, je opatřen číslem jednacím a podpisem zmocněné osoby. V 

anglickém jazyce je dokument oprávněn podepisovat pouze náměstek  ministra vnitra Hasan 

Alawi z Ministerstva vnitra v Ramalláhu. Výpis je možné opatřit i v arabštině.  

  

 

 PANAMA    

  

- ověření (apostille)  

- vydává: trestní záznamy slouží pouze k policejní potřebě, žadateli se vydává výpis jen pro 

použití v cizině, v takovémto případě se žádost podává prostřednictvím Ministerstva 

zahraničních věcí Panamy.  

  

 

 PAPUA NOVÁ GUINEA    

  

- superlegalizace  

- vydává: Státní trestní rejstřík a Zpravodajské oddělení Královské policie Papuy-Nové 

Guiney (National Criminal Records & Intelligence Office, Royal Papua New Guinea 

Constabulary)  
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 PARAGUAY    

  

- ověření (apostille) ZÚ Paraguayské republiky v Buenos Aires informoval, že od 1. 9. 2014 

započala Paraguay aplikovat ustanovení Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování 

cizích veřejných listin (apostilla). Orgánem příslušným pro vystavení tohoto vyššího ověření 

bylo stanoveno Ministerstvo zahraničních věcí Paraguayské republiky. (TIC z 6.10.2014)  

  

- vydává: žadateli, jehož věk není upraven žádnou zákonnou normou, odpovědný orgán 

Policia Nacional, Dirección de Apoyo Técnico - Departamento de Identificaciones (obor 

identifikací), adresa: Avenida Boggiani y R. 1. 2 Ytororo (na základě zákona č. 222/93, čl.6, 

č.11).  

  

1) Žádosti o výpis z rejstříku trestů lze podat též v kancelářích odboru identifikací 

(Departamento de Identificaciones) v jednotlivých regionech, které je zašlou do centra 

(adresa uvedena výše) a výsledek poté předají žadateli. Osoba odpovědná za vydání výpisu 

je:ředitel odboru vydávání výpisu z rejstříku (Jefe de la Sección Expedición de Antecedentes), 

nemá-li žadatel záznam v rejstříku; 2) ředitel soudního odboru (Jefe de la Sección Judiciales) 

nebo ředitel odboru identifikací (Jefe del Deparamento de  

Identificaciones), má-li  žadatel záznam v rejstříku.  

  

- Zastupitelské úřady Praguaye nejsou oprávněny vydávat výpisy z rejstříku trestů.  

  

 

 PERU    

  

- ověření (apostille)  

- vydává žadateli staršímu 18 let Národní soudní rejstřík – Národní rejstřík trestů (Registro 

Nacional Judicial – Registro nacional de Condenas), adresa Av. Abancay s/n-cuadra  

5, Edificio Anselmo Barreto, Lima 1, Peru. Doklad o bezúhonnosti CERTIFICADO DE 

ANTECEDENTES PENALES mohou vystavit též regionální kanceláře rejstříku trestů nebo 

autorizované pobočky Národní banky (Banco de la Nación).  

- V zahraničí jsou oprávněny vydávat doklad o bezúhonnosti některé generální konzuláty,   v 

Evropě to jsou GK Peru ve Španělsku, Francii a Itálii.  

- ZÚ Peru v ČR může přijímat žádosti o vydání dokladu o bezúhonnosti, které postupuje     k 

vyřízení rejstříku trestů v Peru.  

  

 POBŘEŽÍ SLONOVINY  

  

- superlegalizace  

- vydává: každý ivorijský soud nebo jeho pobočka podle místa narození žadatele;   formulář 

BULLETIN NO. 3 DU CASIER JUDICIAIRE.  

- Ivorijské zastupitelské úřady nejsou oprávněný vydávat doklad o bezúhonnosti  

  

 POLSKO  
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- bez superlegalizace  

- ověření (apostille); níže uvedená dvoustranná úprava má před citovanou úmluvou přednost  

  

- vydává: informační odbor Státního registru trestů Ministerstva spravedlnosti Polské 

republiky (Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, Ministerstwo  

Sprawiedliwości), adresa: ulica Czerniakotwska 100, 00-454 Warszawa.  

Výsledný výpis ve formě žádosti (Zapytanie o udzielenie informacji o osobe) potvrzené 

výše zmíněným odborem může být vydán písemně nebo elektronicky (ve formátu 

XML+vizualizace obdrženého potvrzení ve formátu PDF + elektronický podpis vydávající osoby 

ve formátu XML.XADES).  

UPOZORNĚNÍ:  podle  níže  citované  vyhlášky  polská  strana  nesešívá  listiny  s   jejím  

překladem.  

  

- Čl. 15 vyhl. č. 42/1989Sb., včetně nadpisu zní: "Platnost listin  

(1) Listiny, které vydal nebo ověřil příslušný orgán jedné smluvní strany a které jsou 

opatřeny otiskem úředního razítka, podpisem oprávněné úřední osoby, se použijí na území druhé  

smluvní  strany bez  dalšího ověření.   To   platí   i pro  opisy a  překlady listin, které ověřil 

příslušný orgán.  

(2) Listiny, které se na území jedné smluvní strany považují za veřejné, mají na území 

druhé  smluvní  strany  důkazní moc veřejných listin.".  

  

 PORTUGALSKO  

  

- bez superlegalizace konzulárním odborem Ministerstva zahraničních věcí ČR, vydává-li 

zastupitelský úřad Portugalska v ČR, viz. sdělení č. 287/1998 Sb.  

- ověření (apostille); níže uvedená dvoustranná úprava se nevztahuje na doklad o bezúhonnosti, 

neboť takový doklad není použit před soudy; v těchto případech se vyžaduje apostille.  

  

- výpis z rejstříků (registo criminal), vydává žadateli staršímu 16 let, s platností tři měsíce od 

data vydání:  

- Odbor trestní identifikace Ředitelství služeb trestní identifikace Ministerstva 

spravedlnosti (Ministério da Justiça - Serviços de Identificação Criminal da Direcção de 

Serviços de Identificação Criminal), adresa Av. D. João II, nº 1.08.01 E, Piso 0 - Parque das 

Nações, Lisboa  

- Soudní sekretariáty okresních soudů (Tribunal de Comarca)  

- Jednotné  přepážky  pro  občany  ve  větších  městech  -  Lojas  do  Cidadão,  případně  i  

Balcões Multisserviços a Espaços do Cidadão v menších městech  

- Diplomatická a konzulární zastoupení Portugalska v zahraničí  

  

- Čl. 7 a 8 č. 22/1931 Sb., zní: "III. Ověřování a průvodní moc listin.  

Čl.7.  
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Spisy nebo listiny sepsané, vydané nebo ověřené soudy jednoho z obou států,  jsou-li  opatřeny 

pečetí nebo razítkem soudu, nepotřebují dalšího ověření,  má-li jich býti použito  před soudy na 

území státu druhého.  

Spisy nebo listiny sepsané, vydané nebo ověřené některým ústředním  správním  úřadem  obou 

smluvních států nebo některým  správním  úřadem,  podřízeným  přímo  takovému úřadu, 

nepotřebují, má-li jich býti použito před soudy na území druhého státu, žádného dalšího ověření, 

jsou-li opatřeny pečetí nebo razítkem zmíněného úřadu a je-li tento úřad uveden v seznamu, 

připojeném k této Dohodě. Tento seznam může býti ostatně po předcházející dohodě změněn 

nebo doplněn.  

Čl.8.  

Veřejné listiny sepsané na území jednoho z obou států, jakož obchodní knihy tam vedené, budou  

míti před soudy druhého státu tutéž průvodní  moc, jakou jim  přiznávají zákony státu, z něhož 

pocházejí. Průvodní moc bude jim však přiznána pouze v mezích, připuštěných zákony státu, 

jehož soudy budou věc projednávati.".  
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 RAKOUSKO    

  

- bez superlegalizace konzulárním odborem Ministerstva zahraničních věcí ČR, vydává-li 

zastupitelský úřad Rakouska v ČR, viz. sdělení č. 287/1998 Sb.  

- bez superlegalizace  

- ověření (apostille); níže uvedená dvoustranná úprava má před citovanou úmluvou přednost  

  

- vydává podle místa bydliště:  

a) ve Vídni výhradně okresní policejní komisařství,  

b) ve městech s Landespolizeidirektion (se Zemským policejním ředitelstvím), případně s 

Polizeikommissariat (Policejním komisařstvím) vydává právě Zemské policejní ředitelství, 

případně Policejní komisařství  

c) ve městech bez Zemského policejního ředitelství, příp. v obcích bez Policejního komisařství 

vystavují starostové  

d) ve statutárních městech Krems a Waidhofen/Ybbs: magistrát, ve statutárním městě   Rust: 

Zemské policejní ředitelství Burgenland  

- Zastupitelské úřady Rakouska v cizině mohou přijímat žádosti o vydání dokladu o 

bezúhonnosti, které postupují jmenovanému úřadu k vyřízení, který je vrací zpět.  

  

- Čl. 21 a 22 vyhl. č. 9/1963, zní: " Čl.21  

(1) Veřejné  listiny  vydané  soudem  nebo  správním  úřadem jednoho  ze smluvních   

států opatřené úředním podpisem a úředním  razítkem  požívají  také  před  soudy  a  správními 

úřady druhého smluvního státu důkazní moci veřejných listin.  To platí také pro  jiné tuzemské  

listiny,  které  mají  podle  právních  předpisů smluvního  státu, ve  kterém  byly  vydány, 

důkazní  moc veřejných listin.  

(2) Tuto důkazní moc má také ověřovací doložka, kterou soud, správní úřad nebo 

rakouský veřejný notář ověřil pravost podpisu na soukromé listině. Čl.22  
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Listiny uvedené v článku 21, odstavci 1,  jakož i  doložky ověřující pravost podpisu, které  jsou 

opatřeny úředním podpisem a úředním razítkem soudu, správního úřadu nebo osoby, která listinu 

vystavila, nemusejí být pro použití před soudy nebo správními úřady druhého smluvního státu 

dále ověřovány.".  

  

 ROVNÍKOVÁ GUINEA  

  

- superlegalizace  

- vydává: dosud nezjištěno, zda vydává  

  

 RUMUNSKO  

  

- bez superlegalizace  

- ověření apostille; níže uvedená dvoustranná úprava má před citovanou úmluvou přednost  

  

V Rumunsku se výpis z evidence trestů nazývá „Certificat de cazier judiciar“ a vydává ho 

právnickým a fyzickým osobám Inspectoratul General al Politiei Romane (Generální 

inspektorát rumunské), odbor Directia Cazier Judiciar, Statistica si Evidente Operative  

policie na adrese Sos. Stefan cel Mare, nr. 13-15, Sector 2, Bucuresti., telefon 0040 21 316 49  

75,  0040  21 208 25  25 / 269 54,  fax:  0040 21 317 87 90  , e-mail:  

cazier@politiaromana.ro http://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati- 

centrale/directia-cazier-judiciar-statistica-si-evidenta-operativa, nebo  prostřednictvím místních 

policejních stanic Generálního inspektorátu Ministerstva vnitra v jednotlivých župách 

(Inspectoratul General al Politiei) podle místa trvalého bydliště žadatele, respektive podle sídla 

firmy.  

  

V zahraničí lze podat žádost o tento doklad na zastupitelském úřadu Rumunska (to platí jenom 

pro fyzické osoby). Výpis z evidence trestů se vydává žadateli staršímu 18 let. Zastupitelské 

úřady Rumunska v cizině přijímají žádosti o vydání dokladu o bezúhonnosti, které je zasílají 

Generálnímu inspektorátu policie Ministerstva vnitra v Bukurešti, jenž je po vyřízení zašle zpět.  

  

Čl. 23 sděl. č. 1/1996 Sb., včetně nadpisu zní: "Platnost listin“  

  

1. Listiny, které vydal nebo ověřil příslušný orgán jedné smluvní  strany,  se  na  území druhé 

smluvní strany použijí bez dalšího ověřování. Totéž platí také pro listiny s podpisem občana 

ověřeným podle právních předpisů platných na území  té smluvní strany, kde k ověření došlo, 

jakož i pro opisy a překlady listin.  

2. Listiny uvedené v odstavci 1 mají na území druhé smluvní strany stejnou důkazní  moc  

jako  stejné  listiny druhé smluvní strany.".  

  

 RUSKO      (RUSKÁ FEDERACE)  

  

- bez superlegalizace  

- ověření (apostille); níže uvedená dvoustranná úprava má před citovanou úmluvou přednost  

  

http://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-cazier-judiciar-statistica-si-evidenta-operativa
http://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-cazier-judiciar-statistica-si-evidenta-operativa
http://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-cazier-judiciar-statistica-si-evidenta-operativa
http://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-cazier-judiciar-statistica-si-evidenta-operativa
http://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-cazier-judiciar-statistica-si-evidenta-operativa
http://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-cazier-judiciar-statistica-si-evidenta-operativa
http://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-cazier-judiciar-statistica-si-evidenta-operativa
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http://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-cazier-judiciar-statistica-si-evidenta-operativa
http://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-cazier-judiciar-statistica-si-evidenta-operativa
http://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-cazier-judiciar-statistica-si-evidenta-operativa
http://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-cazier-judiciar-statistica-si-evidenta-operativa
http://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-cazier-judiciar-statistica-si-evidenta-operativa
http://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-cazier-judiciar-statistica-si-evidenta-operativa
http://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-cazier-judiciar-statistica-si-evidenta-operativa
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-vydává: Hlavní informační centrum Ministerstva vnitra Ruské federace (adresa: 

Novočerjumuškinskaja 67, 123 056 Moskva) nebo Zonální informační centrum (GUVD) města 

Moskvy u Hlavní správy ministerstva vnitra města Moskvy Ministerstva vnitra Ruska 

(adresa: ulice Petrovka 38, 103006 Moskva) nebo Informační centra orgánů Ministerstva 

vnitra v jednotlivých subjektech Ruské federace, krajské, republikové a oblastní centra 

Ministerstva vnitra Ruské federace podle místa bydliště.  

  

- Cizinci pobývající na území Ruské federace mohou žádat o výpis z rejstříku trestů Ruské 

federace osobně nebo prostřednictvím zastupitelských úřadů státu původu, a to písemnou formou 

konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace; žádost musí být podepsána 

žadatelem.  

  

Zastupitelské úřady Ruska v cizině vydávají občanům Ruské federace nebo cizincům 

pobývajícím mimo území Ruské federace výpis z rejstříku trestů na základě informace  

Hlavního informačního centra Ministerstva vnitra Ruské federace.  

  

Od 2.2.2002 se doklad o bezúhonnosti vydává na formuláři, formulář však není jednotný, 

nicméně nařízení Ministerstva vnitra Ruské federace "O schválení instrukce o pravidlech 

poskytnutí občanům potvrzení o existenci (neexistenci) soudni zachovalosti", č. 965, které 

vstoupilo v platnost dne 2.2.2002 jasně stanoví, jaký obsah má mít uvedený doklad o 

bezúhonnosti, tj. potvrzení - výpis z rejstříku trestů Ruské federace. Tento má obsahovat: v 

záhlaví hlavičku s názvem příslušného orgánu Ministerstva vnitra Ruské federace s uvedením 

jeho sídla (adresy), číslem, datem vydání, kterému žadateli je adresováno (jeho příjmení, jméno, 

jméno po otci, data narození (s uvedením dne, měsíce a roku narození) a místa narození; nemá-li 

žadatel trestní záznam, série již v současnosti nejsou označovány písmeny "A“, "B", zpravidla je 

tato série šestimístná (může však být i trojmístná nebo sedmimístná), dále obsahuje název 

"POTVRZENÍ" ("SPRAVKA"), který orgán Ministerstva vnitra toto potvrzení vydal. V 

samotném potvrzení se nikdy neuvádí státní občanství osoby a její adresa pobytu. Potvrzení je 

vždy podepsané vedoucím nebo jeho zástupcem nebo jinou oprávněnou osobou s uvedením 

začátečných písmen jeho jména a jména po otci, jakož i jeho plného příjmení. Nesmí chybět 

velké kulaté kolkové razítko příslušného orgánu Ministerstva vnitra Ruské federace.  

  

Níže se uvádí seznam 89 subjektů Ruské federace, kterých příslušné orgány Ministerstva 

vnitra Ruské federace (Hlavní informační centrum u Ministerstva vnitra  Ruské   federace   a    

Informační   centra   Ministerstev   vnitra   autonomních   republik, např.Republika Komi, 

Informační centra Hlavních správ vnitra nebo Správ vnitra) mají oprávnění vydávat potvrzení - 

výpis z rejstříku trestů Ruské federace.  

  

Administrativně správní členění Ruské federace tvoří 89 subjektů - 21 republika, 2 města 

federálního významu (Moskva a Sankt Peterburg), 6 krajů, 49 oblastí, 1 autonomní oblast 

(Židovská autonomní oblast) a 10 autonomních okruhů - rozdělených na základě výnosu 

prezidenta č. 849 z 13.05.2000 do sedmi federálních okruhů.  

- Centrální federální okruh: Belgorodská oblast, Brjanská oblast, Vladimirská oblast, 

Voroněžská oblast, Ivanovská oblast, Kalužská oblast, Kostromská oblast, Kurská oblast, 

Lllepecká oblast, Moskevská oblast, Orlovská oblast, Rjazanská oblast, Smolenská oblast, 
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Tambovská oblast, Tverská oblast, Tulská oblast, Jaroslavská oblast a město Moskva. 

Administrativní centrum - Moskva.  

- Severozápadní federální okruh: Karelská republika, Republika Komi, Archangelská oblast, 

Vologodská oblast, Kaliningradská oblast, Leningradská oblast, Murmanská oblast, 

Novgorodská oblast, Pskovská oblast, Něnecký autonomní okruh a město Sankt Peterburg. 

Administrativní centrum - Sankt Peterburg  

- Jižní federální okruh: Adygejská republika (Adygejsko), Dagestánská republika, Ingušská 

republika, Kabardinsko-balkarská republika, Kalmycká republika, Karačajevsko-čerkeská 

republika, Severoosetinská republika - Alanie, Čečenská republika, Krasnodarský kraj, 

Stavropolský kraj, Astrachanská oblast, Volgogradská oblast a Rostovská oblast. 

Administrativní centrum - Rostov na Donu.  

- Povolžský federální okruh: Baškirská republika (Baškortostán), Marijská republika (Marij EI), 

Mordvinská republika, Tatarská republika (Tatarstán), Udmurdská republíka, Čuvašská 

republíka - Čavaš respubliki, Kirovská oblast, Nižegorodská oblast, Orenburgská oblast, 

Penzenská oblast, Permská oblast, Samarská oblast, Saratovská oblast, Uljanovská oblast a 

Komi-permjacký autonomní okruh. Admínistrativní centrum - Nižnij Novgorod.  

- Uralský federální okruh: Kurganská oblast, Sverdlovská oblast, Ťumeňská oblast, Čeljabinská 

oblast, Chantsko-mansijský autonomní okruh a Jamalsko-něnecký autonomní okruh. 

Administrativní centrum - Jekatěrinburg.  

Sibiřský federální okruh: Altajská republika, Burjatská republika, Tuvská republika, Chakaská 

republika, Altajský kraj, Krasnojarský kraj, Irkutská oblast, Kemerovská oblast, Novosibirská 

oblast, Omská oblast, Tomská oblast, Čitinská oblast, Aginský burjatský autonomní okruh, 

Tajmyrský (Dolgansko-něnecký) autonomní okruh, Usť-Ordynský burjatský autonomní okruh a 

Evenecký autonomní okruh. Administrativní centrum - Novosibirsk. - Dálnovýchodní federální 

okruh: Republika Sacha (Jakutsko), Přímořský kraj, Chabarovský kraj, Amurská oblast, 

Kamčatská oblast, Magadanská oblast, Sachalinská oblast, Židovská autonomní oblast, Korjacký 

autonomní okruh a Čukotský autonomní okruh. Administrativní centrum - Chabarovsk.  

-   

- Potvrzení mohou v cizině vydávat i zastupitelské úřady Ruské federace po prověření    u  

Hlavního informačního centra u Ministerstva vnitra Ruské federace.  

  

- V rámci řízení o povolení k trvalému pobytu na území České republiky podle § 67 zákona 

č. 326/1999 Sb., byl jako doklad o bezúhonnosti občana Ruské federace předložen doklad 

nazvaný TREBOVANIE. Tento dokument není obdobou výpisu z Rejstříku trestů České 

republiky a nesplňuje proto náležitost k posouzení bezúhonnosti žadatele. Podle vyjádření  

Hlavní  správy vnitra města  Moskvy se  jedná o  vnitřní  dokument  vnitra,  jeden  z 

postupných kroků pro vydání konečného rozhodnutí o existenci nebo neexistenci záznamu   v 

Rejstříku trestů,. Zpřístupněno dne 18.9.2006.  

  

- Čl. 11 vyhl. č. 95/1983 Sb., včetně nadpisu zní: "Platnost listin  

(1) Listiny, které byly na  území  jedné  smluvní  strany  vyhotoveny  nebo  ověřeny  justičním 

nebo jiným orgánem nebo zvlášť k tomu zmocněnou osobou v rámci jejich pravomoci a v 

předepsané formě a byly opatřeny otiskem  úředního  razítka, se na území  druhé smluvní strany 
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používají bez dalšího ověření. To se vztahuje také na listiny občanů, jejichž  podpis  je  ověřen  

podle   předpisů platných na území příslušné smluvní strany.  

(2) Listiny, které jsou  na  území  jedné  smluvní  strany považovány za  veřejné, mají  důkazní 

moc  veřejných listin také na území druhé smluvní strany.".  

  

 RWANDA  

  

- superlegalizace  

- doklad (Criminal Record Clearance Certificate) je vystavován občanům i cizincům 

Úřadem veřejného prokurátora (P.O. Box 1328, Kigali, Rwanda, tel. +250 0252 589 500, 

email info@nppa.gov.rw, www.nppa.gov.rw) nebo na zastupitelských úřadech Rwandy.  

Žadatel předloží osobní doklad, dvě fotografie, cizinec navíc platné povolení k pobytu, doklad o 

uhrazení poplatku 1200 RWF (cca 36 Kč) Rwandskému finančnímu úřadu (na ZÚ platí přímo) a 

v případě, že je doklad vystavován pro účel zaměstnání ještě doklad o zaměstnání. Platnost 

dokladu (stránka formátu A4) je šest měsíců. Pro použití v ČR je nutná superlegalizace dokladu.  

  

 

 ŘECKO    

  

- bez superlegalizace konzulárním odborem Ministerstva zahraničních věcí ČR, vydává-li 

zastupitelský úřad Řecka v ČR, viz. sdělení č. 287/1998 Sb.  

- bez superlegalizace  

- ověření (apostille); níže uvedená dvoustranná úprava má před citovanou úmluvou přednost  

  

- vydává: osobně žadateli oblastní prokuratura příslušná podle místa narození žadatele v 

překladu "Eisangelia periochis".  

- Zastupitelské úřady státu v cizině nemohou vydávat doklad o bezúhonnosti, pouze 

zprostředkovat jeho vydání.  

- Do rejstříku trestů jsou zaznamenávány trestné činy a přestupky závažnějšího charakteru.  

  

- Čl. 14 vyhl. č. 102/1983 Sb., včetně nadpisu zní: "Platnost listin  

(1) Listiny vydané nebo ověřené v předepsané formě a opatřené otiskem úředního razítka 

příslušného státního orgánu nebo úřední osoby (tlumočníka, znalce) jedné smluvní strany 

nevyžadují na území druhé smluvní strany dalšího ověření. To platí i pro podpisy na listinách a  

pro podpisy,   které byly  ověřeny podle  předpisů jedné ze smluvních stran.  

(2) Listiny, které jsou na území jedné ze smluvních stran považovány za veřejné, mají na území 

druhé smluvní strany důkazní moc veřejných listin.".  

  

 SALVADOR  

  

- ověření (apostille)  

- vydává: Úřad vlády (Ministerio de Gobernación), generální ředitelství trestního rejstříku 

nebo Policie Salvadorské republiky, oddělení trestních rejstříků. Doklad o bezúhonnosti je 

platný 60 dnů ode dne vydání.  

http://www.nppa.gov.rw/
http://www.nppa.gov.rw/
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 SAMOA  

- ověření (apostille)  

- vydává: dosud nezjištěno, zda vydává  

  

 SAN MARINO  

  

- ověření (apostille)  

- Soud San Marina vydává Potvrzení trestní (Certificato penale), Potvrzení o probíhajících 

soudních řízeních (Certificato di carichi pendenti) a Potvrzení trestní k soukromému použití 

(Certificato penale ad uso privato - k použití při výběrových řízeních, k založení společnosti 

apod.).  

 

 SAÚDSKÁ ARÁBIE (SAÚDSKOARABSKÉ KRÁLOVSTVÍ) 

 

- Superlegalizace 

- název dokladu: Criminal Record Certificate 

- Doklad o bezúhonnosti je vydáván žadatelům starším 18 let, a to místním orgánem 

Ministerstva vnitra Saúdské Arábie, Ředitelství bezpečnosti, Oddělení trestního 

práva, jehož pobočky jsou ve všech regionech země. V Rijádu je příslušným orgánem 

Policejní stanice Deera, kancelář trestní evidence (Deera Police Station, Criminal 

Record Office), Al Qari, Riyadh 12652. 

 

- Zastupitelské úřady nejsou k vydání dokladu o bezúhonnosti oprávněny. 

 

 SENEGAL    

  

- superlegalizace - vydává: příslušný krajský soud (Tribunal 

régional).  

- Výjimku tvoří občané Senegalu narození v cizině, pro které je 

kompetentním orgánem      k vydávání výpisu z rejstříku trestů Odvolací 

soud (Cour d´appel).  

1) V rejstříku trestů mohou být uvedeny pouze definitivní rozhodnutí vyjádřená senegalskými 

nebo zahraničními soudy.  

2) V rejstříku trestů jsou zaneseny také záznamy týkající se konkursních řízení (úpadek 

společnosti či firmy) a vyhoštění cizinců ze země.  

3) Informace, které jsou zaneseny v trestních rejstřících mohou být publikovány v bulletinech 

pod č. 1, 2 a 3, přičemž bulletin č. 1 je určen pouze pro soudní instance a bulletin č. 2 pro státní 

administrativní aparát. Bulletin č. 3 smí obsahovat pouze informace o vykonaných soudních 

trestech.  

4) V případě existence mezinárodních smluv mohou senegalské kompetentní orgány zasílat 

nebo vyžadovat (pouze v případě reciprocity) trestní rejstříky od zahraničních kompetentních 

orgánů.  
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 SEVERNÍ MARIANY  

  

- superlegalizace  

- vydává: dosud nezjištěno, zda vydává  

  

 SEYCHELY  

  

- ověření (apostille)  

- vydává: Velitelství policie, P. O. Box 46, Seychelská republika, na formuláři s hlavičkou 

„Police Character Certificate“.  

- Zastupitelské úřady Seychel nejsou oprávněny tento doklad vydat.  

  

 
  

 SIERRA LEONE    

  

- superlegalizace  

- vydává: Policie Sierry Leone (CriminalInvestigation Department, Sierra Leone Police,  

State Avenue, Freetown). Název dokumentu v oficiálním jazyce: Police Clearance Certificate. 

Je rozlišováno, zda je nebo není uveden (cestovní) pas.  

  

 SINGAPUR  

  

- superlegalizace  

- vydává: žadateli staršímu 16 let pouze tento orgán v překladu "Criminal Investigation 

Department", který je součástí Ministerstva vnitra Singapuru. Adresa: CNCC Office, Blk 

A  

01-06 Pearl´s Park Building, No 5 Pearl Hill Road, Singapore 168996. Adresa pro písemnou 

formu z ciziny: Criminal Records Office, Criminal Investigation Department, No 90 Eu Tong 

Sen Street, Singapore 059811.  

- Zastupitelské úřady Singapuru v cizině nejsou oprávněny vydávat doklad o 

bezúhonnosti, žadatelé však mohou požádat o tento doklad písemnou formou.  

  

 SLOVENSKO  

  

- bez superlegalizace  

- ověření (apostille); níže uvedená dvoustranná úprava má před citovanou úmluvou přednost - 

 vydává: žadateli staršímu 15 let (nebo osobě zmocněné žadatelem) Registr trestů 

Generální prokuratury Slovenské republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava.  

- Zastupitelské úřady Slovenska v cizině nemohou vydávat doklad o bezúhonnosti, pouze 

zprostředkovat jeho vydání.  

  

- Čl. 4 sděl. č. 209/1993 Sb., včetně nadpisu zní: "Platnost listin  
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(1) Listiny, které byly vydány nebo ověřeny jednou smluvní stranou a které jsou opatřeny 

otiskem úředního razítka a podpisem oprávněné    úřední  osoby, jsou  platné  a   účinné  na 

území druhé smluvní strany bez  dalšího ověření.  Totéž platí  i pro  opisy a   překlady listin, 

které byly ověřeny.  

(2) Listiny, které se na území jedné smluvní strany považují za veřejné, mají   důkazní moc 

veřejných listin též  na území druhé smluvní strany.".  

 

 SLOVINSKO 

 

- bez superlegalizace 

- ověření (apostille); níže uvedená dvoustranná úprava má před citovanou úmluvou 

přednost 

- Doklad o bezúhonnosti (Potrdilo iz kazenske evidence) je vydáván Ministerstvem 

spravedlnosti Slovinské republiky (Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenija), se 

sídlem na adrese Župančičeva 3, 1000 Ljubljana. V minulosti byl vydáván 

Ministerstvem spravedlnosti a veřejné správy (Ministrstvo za pravosodje in javno upravo 

Republike Slovenija), toto však v současné době již neexistuje. 

- K vyznačení apostilní doložky jsou kromě Ministerstva spravedlnosti Slovinské 

republiky oprávněny také obvodní soudy (okrožno sodišče). Ministerstvo spravedlnosti 

je oprávněno opatřit apostilní doložkou listiny notářů, obvodních soudů a soudních 

tlumočníků. Vyznačování apostilních doložek na ostatních dokumentech spadá do gesce 

obvodních soudů. 

 

- Zastupitelské úřady Slovinska nejsou k vydávání dokladů o bezúhonnosti oprávněny  

a nezprostředkovávají ani žádosti o jejich vydání. O vydání takového dokladu proto 

slovinský státní občan musí požádat přímo u Ministerstva spravedlnosti Slovinské 

republiky. 

 

Čl. 15 vyhlášky č. 207/1964 Sb., o Smlouvě mezi ČSSR a Socialistickou federativní republikou 

Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních, zní: 

 

„Listiny 

(1) Listiny, které byly  vydány  nebo  ověřeny  příslušným  orgánem  jedné  smluvní 

strany a které jsou opatřeny úřední pečetí a podpisem, mohou být na území druhé smluvní 

strany použity bez dalšího ověření. Totéž platí i pro opisy a překlady listin, které  byly ověřeny 

příslušným orgánem.  

(2) Listiny, které jsou  na  území  jedné  smluvní  strany považovány  za veřejné,  mají  

také  na území  druhé smluvní strany průkazní moc veřejných listin".  

 SOMÁLSKO  

  

- superlegalizace  

- vydává: dosud nezjištěno, zda vydává  
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 SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY    

  

- superlegalizace  

- vydává: občanům SAE, příp. cizincům s rezidentním povolením v zemi oddělení 

kriminálního vyšetřování policie příslušného emirátu podle místa hlášeného pobytu nebo 

Generální policejní úřad. Doklad je platný 3 měsíce ode dne vydání, formuláře dokladu 

se v jednotlivých emirátech liší.  

  

 

 SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA    

  

(včetně britských korunních závislých území Jersey, Guernsey a Man, a zámořských území 

Spojeného království Anguilla; Bermudy; Britské Panenské ostrovy; Falklandy; Gibraltar; 

Kajmanské ostrovy; Montserrat; Pitcairnovy ostrovy; Svatá Helena, Ascension a Tristan da 

Cunha; Turks a Caicos)  

  

- Ověření (apostille)  

- Na základě individuální žádosti fyzické osoby je možno pro celou oblast Spojeného 

království obdržet následující potvrzení:  

• Základní výpis z RT (tzv. Basic Disclosure), který vydává úřad Disclosure Scotland,  

PO Box 250, Glasgow, G51 1YU, UK, email: info@disclosurescotland.co.uk, tel.: +44 870 609  

6006, fax: +44 870 609 6996. Výpis, který obsahuje informace o dosud nezahlazených trestech, 

je obvykle zaslán do cca 14 dnů ode dne podání žádosti a jeho platnost není časově omezena. 

Cena výpisu je 25 GBP.  

  

• Policejní certifikát za účelem vystěhování (tzv. POLICE CERTIFICATE For 

Immigration Purposes), který vydává Association of Chief Police Officers (ACPO), 

adresa:  

 ACRO, PO Box  481,  Fareham,  Hampshire,  PO14  9FS,  UK,  

tel.: +44 1962 871 111, email: customer.services@acro.pnn.police.uk, 

http://www.acro.police.uk/. Výpis, který obsahuje informace zaznamenané britskou policii o 

žadateli (včetně nepodmíněných trestů, napomenutí, varování apod.), stojí 45 GBP. Platnost 

certifikátu, který je standardně zasílán do 10 dnů od podání žádosti, není omezena.  

  

- V   jednotlivých  územně  správních  celcích  Spojeného  království  vydávají  na       žádost 

právnických osob výpisy z RT tyto úřady:  

• Pro Anglii a Wales: Disclosure and Barring Service, PO Box 110, Liverpool, L69 3JD, 

tel.: +44 870 909 0811, email: customerservices@dbs.gsi.gov.uk (pozn.: Žádost o  výpis může 

požádat pouze právnická osoba (např. zaměstnavatel) registrovaná u DBS). Výpis je vydán v 

podobě Standard Checks, Enhanced Checks nebo Enhanced Checks with list checks podle 

podrobnosti požadovaných informací;  

http://www.acro.police.uk/
http://www.acro.police.uk/
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• Pro Skotsko: Disclosure Scotland, PO Box 250, Glasgow, G51 1YU, email: 

info@disclosurescotland.co.uk, tel.: +44 870 609 6006, fax: +44 870 609 6996. Výpis je vydán 

v podobě Basic Disclosure, Standard Disclosure nebo Enhanced Disclosure.  

• Pro Severní Irsko: AccessNI, PO Box 1085, Belfast, BT5 9BD, email: 

accessni@ani.x.gsi.gov.uk, tel.: +44 300 200 7888, fax: +44 28 9052 2280. Výpis je vydán     v 

podobě Basic Checks, Standard Checks nebo Enhanced Checks.  

  

 
  

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ + Americká Samoa, Guam, Severní Marianiny ostrovy 

(Northern Mariana Islands), Puberto Rico, Panenské ostrovy Spojených států (Virgin 

Islands of the United States)  

  

- ověření (apostille)  

- vydává: Doklady o bezúhonnosti je třeba rozlišovat podle místní příslušnosti orgánu, který 

spravuje rejstřík trestů, a to na federální, státní a místní.  

• Federální útvar Federálního úřadu vyšetřování (FBI), v překladu  "Criminal  Justice 

Information Service Division (CJISD)", "Federal Bureau of Investigation - FBI", SCU; adresa: 

1000 Caster Hollow Road, Clarksburg, West Virginia 26306.  

• Státními orgány se rozumějí různé druhy bezpečnostních orgánů, např. státní policie, státní 

zastupitelství, zvláštní orgány pro evidenci trestné činnosti apod.  

• Místními orgány  se  rozumějí  městská  a  okrsková  policie  (City  Police,  Sheriff  s Office 

pro jednotlivé County).  

- Žádost o výpis z rejstříku trestů lze podat rovněž prostřednictvím soukromých firem, které 

jsou externími smluvními partnery FBI. Uvedené společnosti fungují ve vztahu k FBI na 

principu outsourcingu – tj. zpoplatněnou žádost o RT zasílají, včetně biometrických údajů, 

útvaru FBI CJIS Division ke zpracování.  

- Zastupitelské úřady tohoto státu v cizině nevydávají doklad o bezúhonnosti.  

  

- Nemá-li žadatel uvedený doklad, postačuje čestné prohlášení o bezúhonnosti.  

  

 SRBSKO  

  

- bez superlegalizace  

- ověření (apostille); níže uvedená dvoustranná úprava má před citovanou úmluvou přednost  

  

– vydává žadateli staršímu 18 let příslušná Policejní správa Ministerstva vnitra Srbské 

republiky na základě článku 102. odst. 5 Trestního zákona a článku 10. a 13. Směrnice o 

trestní evidenci.  

  

Čl. 15 vyhl. č. 207/1964 Sb., včetně nadpisu zní: "Listiny  

(1) Listiny, které byly vydány nebo ověřeny  příslušným orgánem jedné smluvní strany a které 

jsou opatřeny úřední pečetí a podpisem, mohou být na území druhé smluvní strany použity bez 
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dalšího ověření. Totéž platí i pro opisy a překlady listin, které byly ověřeny příslušným 

orgánem.  

(2) Listiny,  které  jsou  na  území  jedné  smluvní  strany považovány za veřejné,   mají   také  

na území  druhé smluvní strany průkazní moc veřejných listin.".  

  

 

 SRÍ LANKA    

  

- superlegalizace  

- vydává: Srí Lanka nemá rejstřík trestů ani jiná obdobné centrální evidence trestných činů a 

za doklad o bezúhonnosti lze považovat potvrzení policejní stanice v místě bydliště. Doklad 

o bezúhonnosti může získat každý občan Srí Lanky. Tento doklad má následující náležitosti: 

státní znak Srí Lanky, zpravidla vlevo nahoře, hlavičku policejního ředitelství: Police 

Station - Maharagama 193, Old Road, Mahargama,Srí Lanka, název dokumentu: Police 

Clearance Certificate, samotné potvrzení, zpravidla This is to certify Mr., Mrs., Miss, 

datum ověření, podpis, jméno a funkci ověřujícího, razítko policejní stanice, pro použití ke 

správnímu řízení v ČR musí být doklad opatřen vyšším ověřením ministerstva zahraničních 

věcí Srí Lanky, které obsahuje: razítko ministerstva zahraničních věcí Srí Lanky s kolkovou 

známkou, razítko se státním znakem a nápisem Democratic Socialist Republic of Srí 

Lanka hereby certify that, without any commitment as to ist contenst the signature 

appearing hereein is that of the duly authorised officer For Secretary Ministry of 

Foreign Affaires, podpisem oprávněného pracovníka ministerstva zahraničních věcí Srí 

Lanky, datem ověření. Zastupitelské úřady tohoto státu nemohou vydávat obdobný 

dokument.  

  

 STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA  

  

- superlegalizace  

- vydává: dosud nezjištěno, zda vydává  

  

 

 SÝRIE (SYRSKÁ ARABSKÁ REPUBLIKA)    

  

- bez superlegalizace 

- vydává: žadateli staršímu 14 let Ministerstvo vnitra Syrské arabské republiky (Wizárat 

ad-Dáchilíjja), sekce Vnitřní bezpečnosti – Ředitelství kriminální bezpečnosti, odbor 

kriminálního registru spravedlnosti. Oprávnění k vydání tohoto dokladu mají i oddělení 

registru spravedlnosti (regionální kanceláře) MV SAR v jednotlivých provinciích a větších 

(správních) městech. 

- Doklad o bezúhonnosti (tzv. lá hukma alaihi) má platnost tři měsíce od data vydání. 

Vydání dokladu od podání žádosti běžně trvá asi jeden týden. 

- O vydání dokladu může občan SAR požádat i na Velvyslanectví SAR v Praze, jeho 

platnost je i v tomto případě tři měsíce od data vydání. Vydání dokladu v tomto případě však 

trvá asi 1 – 2 měsíce. 
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- Pokud by s občanem SAR bylo vedeno trestní řízení, nebo pokud by byl trestán, doklad  

o bezúhonnosti nebude vydán. Občan SAR, který byl trestán, je dle tamního trestního řádu 

považován za trestně bezúhonného po 7 – 10 letech (závažné trestné činy), resp. po min.  

3 letech (méně závažné trestné činy). 

Bude-li nutno předložit doklad o bezúhonnosti za delší období, bude nutné o jeho vydání 

požádat syrský soud, a to prostřednictvím tamního advokáta. Taková žádost musí být řádně 

odůvodněna a musí v ní být přesně specifikováno požadované období. Sám občan SAR  

o vystavení dokladu o trestní historii (za delší období) požádat nemůže. 

 

Čl. 19 vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 8/1986 Sb., o Smlouvě mezi Československou 

socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou o právní pomoci ve věcech 

občanských, rodinných a trestních, zní: 

(1) Listiny vydané nebo ověřené ve formě předepsané právním řádem jedné smluvní strany 

nevyžadují na území druhé smluvní strany dalšího ověření. To platí i pro podpisy, které 

byly ověřeny podle předpisů jedné ze smluvních stran. 

(2) Listiny, které jsou na území jedné ze smluvních stran považovány za veřejné, mají  

na území druhé smluvní strany důkazní moc veřejných listin. 

  

 SÚDÁN  

  

- superlegalizace  

- vydává: občanu Súdánu Ministerstvo vnitra Súdánu s označením: Certificate of Good 

Conduct. Tento doklad se v Súdánu běžně požaduje, např. při přijímání do zaměstnání, 

vydání řidičského průkazu, zbrojního průkazu apod. Vydávají se dvě podoby dokladu o 

bezúhonnosti: arabská verze a anglická verze.  

  

 

 SURINAM    

- ověření (apostille)  

- vydává: dosud nezjištěno, zda vydává  

  

 SVATÁ LUCIE  

  

- ověření (apostille)  

- vydává: žadateli Policejní ředitelství v Castries (Police Headquarters, Bassetere, Castries,  

St. Lucia);  

- Žadatelé musejí k žádosti předložit vždy otisky prstů (v případě podání žádosti ze zahraničí 

sejmuté autorizovaným úřadem v zahraničí).  

- zastupitelské úřady v cizině doklady o bezúhonnosti nevydávají, ale občané Sv. Lucie 

mohou o vydání dokladu prostřednictvím zastupitelského úřadu požádat.  
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 SVATÝ KRYŠTOF A NEVIS    

  

- ověření (apostille)  

- vydává: žadateli Policejní ředitelství, oddělení trestních záznamů v Basserette (Criminal 

Records Department, Police Headquarters, Bassetere, St. Kitts);  

- Žadatelé musejí k žádosti předložit vždy otisky prstů (v případě podání žádosti ze zahraničí 

sejmuté autorizovaným úřadem v zahraničí).  

- zastupitelské úřady v cizině doklady o bezúhonnosti nevydávají ani žádosti  

nezprostředkovávají.  

  

SVATÝ TOMÁŠ A PRINCŮV OSTROV (Demokratická Republika Svatý Tomáš A  

 Princův Ostrov)
  

  

  

- ověření (apostille)  

- vydává: dosud nezjištěno, zda vydává  

  

 

 SVATÝ VINCENC A GRENADINA    

  

- ověření (apostille)  

- vydává: žadateli Policejní ředitelství, imigrační oddělení v Kingstownu (Immigration 

Department, Police Records Department, Police Headquarters, Kingstown, Saint Vincent 

and the Grenadines);  

- zastupitelské úřady v cizině doklady o bezúhonnosti nevydávají, ale občané Sv. Vincence 

a Grenadin mohou o vydání dokladu prostřednictvím zastupitelského úřadu požádat.  

  

 SVAZIJSKO  

  

- ověření (apostille)  

- vydává: vydává svazijská policie, žádost lze podat na místní policejní stanici nebo přímo na 

Criminal Records Bureau, Royal Swaziland Police Service, Mbabane. 

 

 ŠALAMOUNOVY OSTROVY 

 

- superlegalizace 

- Doklad o bezúhonnosti (Police Clearance) je vydáván Královskou policií Šalamounových 

ostrovů, přičemž k žádosti o vydání takového dokladu musí být předložen doklad 

totožnosti a fotografie. Při podání žádosti jsou žadateli odebrány otisky prstů. 

- Zastupitelské úřady Šalamounových ostrovů v zahraničí nejsou oprávněny přijímat 

žádosti o vydání dokladu o bezúhonnosti. 
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  ŠPANĚLSKO  -  

- bez superlegalizace konzulárním odborem Ministerstva zahraničních věcí ČR, vydává-

li zastupitelský úřad Španělska v ČR, viz. sdělení č. 287/1998 Sb. - bez superlegalizace  

- ověření (apostille); níže uvedená dvoustranná úprava má před citovanou úmluvou přednost  

  

- vydává: žadateli staršímu 16 let Ministerstvo spravedlnosti v překladu "Ministerio de 

Justicia, Registro Central de Penados y Rebeldes", adresa: San Bernardo 45, 28015 Madrid. 

O doklad o bezúhonnosti (o výpis z rejstříku trestů) lze rovněž požádat prostřednictvím 

Registro Civil v jednotlivých autonomních oblastech; adresa v Madridu: Registro Civil, 

C/San Bernardo n. 45, Madrid.  

- Zastupitelské úřady tohoto státu v cizině pouze zprostředkovávají vydání dokladu o 

bezúhonnosti jmenovaným orgánem.  

  

Čl. 11 vyhl. č. 6/1989 Sb., včetně nadpisu zní: "Platnost a důkazní moc listin  

(1) Listiny, vydané nebo ověřené v předepsané formě  a opatřené otiskem úředního 

razítka příslušného státního orgánu nebo úřední osoby podle právního řádu jedné smluvní 

strany, nevyžadují na území druhé smluvní strany dalšího ověření. To platí i pro podpisy na 

listinách a pro podpisy, které byly ověřeny podle předpisů jedné ze smluvních stran.  

(2) Pro účely této smlouvy veřejné listiny vydané na území jedné ze smluvních stran 

budou mít před státními orgány druhé smluvní strany stejnou důkazní moc, jakou jim  přiznává 

právní řád smluvní strany, na jejímž území byly vydány.".  

  

 

 ŠVÉDSKO    

  

- bez superlegalizace konzulárním odborem Ministerstva zahraničních věcí ČR, vydává-li 

zastupitelský úřad Švédska v ČR, viz. sdělení č. 287/1998 Sb.  

- ověření (apostille)  

  

- vydává: Národní policejní úřad (Rikspolisstyrelsen).  

Zastupitelské úřady Švédska v cizině nevydávají doklad o bezúhonnosti ani  nepřijímají  

žádosti o jeho vydání.  

  

Formulář žádosti o výpis z rejstříku trestů pro použití v cizině je k dispozici na internetové 

stránce Rikspolisstyrelsen – www.polisen.se, v sekci „Registerutdrag“ v pěti jazykových 

mutacích (anglické, francouzské, německé, španělské a švédské). Tamtéž se nachází i příslušná 

jazyková verze poučení pro žadatele. Žádost se dá vyplnit přímo na počítači (formulář pdf) a 

může být zaslána poštou (na adresu: Rikspolisstyrelsen, Kirunaeheten/Utlandsärende, 981 81 

Kiruna, Sweden), faxem nebo naskenována a poslána emailem. K žádosti je třeba přiložit kopii 

pasu a rodného listu. Kopie řidičského průkazu nebo ID karty není dostačující. Výpis z RT 

nelze zasílat faxem ani emailem, pouze poštou.  

  

 ŠVÝCARSKO  

  

http://www.polisen.se/
http://www.polisen.se/
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- bez superlegalizace konzulárním odborem Ministerstva zahraničních věcí ČR, vydává-li 

zastupitelský úřad Švýcarska v ČR, viz. sdělení č. 287/1998 Sb.  

- bez superlegalizace  

- ověření (apostille); níže uvedená dvoustranná úprava má před citovanou úmluvou přednost - 

na základě platné dvoustranné dohody z roku 1928 (č. 9/1928 Sb.) se osvobození od vyššího 

ověření týká pouze listin vydaných nebo ověřených soudy (včetně listin podepsaných  

soudní kanceláří) nebo ústředním správním orgánem (čl. 6 dohody). Ostatní dokumenty vyžadují 

apostilu.  

  

- vydává: doklad v překladu: "Auszug aus dem schweizerischen Strafregister" vydává 

žadateli staršímu 15 let Švýcarské Ministerstvo justice (Justizministerium/ 

Justizdepartement) a doklad je opatřen podpisem vydávajícího. Pro použití tohoto dokladu o 

bezúhonnosti v cizině musí být ověřen Spolkovou kanceláří (Bundeskanzlei) v Bernu.  

- Výpis z rejstříku trestů se vydává v tradiční listinné podobě na speciálním papíře a bez 

ručního podpisu, zpravidla se zájemci zasílá poštou. Nově se vydává v posledních letech  

výpis i v elektronické podobě (PDF opatřený elektronickým podpisem) doručovaný 

elektronicky a chráněný předem dohodnutým heslem. Elektronická verze je v CH přípustná 

například při ucházení se o zaměstnání prostřednictvím e-mailu, kde uzamknuté PDF výpisu 

spolu s certifikovaným elektronickým podpisem vydávajícího úřadu je jako podkladový 

materiál dostačující. Výpis si může objednat každý pro sebe. Pro jiné osoby lze výpis  

objednat pouze s explicitním souhlasem toho, komu se výpis vydává. (O věkovém omezení 

nebyla úřednice, se kterou jsem hovořila, informována, nicméně se dosud nesetkala se 

žádostí mladistvých a neshledávala důvod případnému mladistvému zájemci výpis nezaslat 

za předpokladu, že tento by uhradil správní poplatek.)  

  

- Čl. 6 a 7 dohody  č. 9/1928 Sb., včetně nadpisu zní: "III. Ověřování a průvodní moc listin.  

  

Čl.6  

Listiny  sepsané, vydané   nebo ověřené  soudy jednoho  z obou států, jsou-li  opatřeny pečetí 

nebo razítkem soudu, nepotřebují, má-li jich být použito na území druhého státu, žádného 

ověření. Mezi listiny právě udané náležejí též listiny podepsané soudní kanceláří (greffier), 

dostačí-li tento  podpis podle zákonů státu, k němuž soud náleží.  

Listiny  sepsané,  vydané   nebo   ověřené   některým   ústředním správním úřadem obou 

států nebo  některým vyšším správním    úřadem jemu na  roveň  postaveným  nebo některým 

úřadem  kantonálním nepotřebují,  má-li   jich  býti použito  na  území druhého státu, žádného 

ověření, jsou-li  opatřeny pečetí   nebo  razítkem  zmíněného  úřadu a je-li tento úřad uveden v 

seznamu, připojeném k této dohodě. Tento seznam může být ostatně kdykoli změněn nebo 

doplněn na základě společné dohody a to vyhláškou správního úřadu. Čl.7  

Veřejné listiny sepsané na území jednoho z obou států, jakož i obchodní knihy tam 

vedené, budou míti před soudy druhého státu tutéž průvodní moc, jakou jim přiznávají  zákony 

státu, z něhož pocházejí. Průvodní moc bude jim však přiznána pouze v mezích, připuštěných    

zákony   státu,   jehož   soudy    budou  záležitost projednávati.".  

  

 TÁDŽIKISTÁN  
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- ověření (apostille)  

- vydává: Informační odbor Ministerstva vnitra Republiky Tádžikistán; adresa: ulice ul. 

Capajeva 13, (transkripce - Chapaeva k.13, ул. Чапаева, 13), 734025 Dushanbe, Republika 

Tadjikistan (tel.: +992 372 2210854, -221 6751, -221 2457) nebo oblastní oddělení 

ministerstva vnitra.  

  

Zastupitelské úřady tohoto státu v cizině mohou přijímat žádosti o vydání dokladu o 

bezúhonnosti, které postupují jmenovanému úřadu k vyřízení, který je vrací zpět.  

 Komentář: Podle získaných informací z Ministerstva zahraničních věcí Republiky Tádžikistán 

není pro občana v Republice Tádžikistán problém získat doklad o bezúhonnosti. Případné  

výmluvy na to, že v Tádžikistánu se podobný doklad nevydává, jsou nepravdivé.  

  

 

 TANZANIE    

  

- superlegalizace  

- doklad (Police Clearance Certificate) vystavuje občanům i cizincům na základě písemné 

žádosti Ministerstvo vnitra Tanzanie (Officer In-charge, Forensic Bureau, Criminal 

Investigation Department Headquarters, Ministry of Home Affairs, P.O. Box 9094, Dar es 

Salaam, Tanzania, tel. +255 22 2110006, http://www.policeforce.go.tz). K žádosti je třeba 

připojit policií ověřenou sadu otisků prstů žadatele, kopii cestovního dokladu (všechny  

stránky včetně datové strany) a poplatek 25 USD. Doklad má formát A4 a je vystavován         

v angličtině. Pro jeho použití v ČR je nutná superlegalizace.  

  

 THAJSKO  

  

- superlegalizace, standardní vyšší ověření Ministerstvem zahraničních věcí Thajského 

království  

- vydává: není-li v rejstříku záznam, vydává potvrzení v angličtině Special Branch of the 

Royal Thai Police (Zvláštní oddělení královské thajské policie), adresa: Bldg. 5, Rama I 

Road, Patumwan, Bangkok 10330.  

- Je-li v rejstříku záznam, vystaví potvrzení o trestu v thajštině policejní stanice, která 

konkrétní případ řešila.  

- Údaj o narození cizince není uváděn.  

-   

Zastupitelské úřady Thajska v cizině nemají právo vydávat doklad o bezúhonnosti, mohou 

však přijímat žádosti o vydání dokladu o bezúhonnosti, který zasílají jmenovanému orgánu, 

který je zpětně zasílá na zastupitelské úřady Thajska v cizině. Žadatel může podat žádost o 

vydání dokladu o bezúhonnosti na zastupitelském úřadu Thajska v cizině pouze, má- li trvalé 

bydliště mimo území Thajska.  

  

 TCHAJ-WAN ( TAIWAN )  

  

http://www.policeforce.go.tz/
http://www.policeforce.go.tz/
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- superlegalizace  

- vydává: žadateli staršímu 16 let rejstřík trestů „Taipei Country Police Bureau“ - Oblastní 

policejní ředitelství Policejní správy Ministerstva vnitra Tchajwanu podle  místa  

bydliště. Zastupitelské úřady Tchajwanu v cizině mohou přijímat žádosti o vydání 

dokladu o bezúhonnosti, které postupují jmenovanému úřadu k vyřízení, který je vrací  zpět.  

Taipeiská  kancelář v Praze nemá právo vydávat tento dokument.  

  

 TIMOR (viz. VÝCHODNÍ TIMOR)  

  

 

 TOGO    

  

- superlegalizace  

- vydává: příslušný soud (Tribunal) podle místa narození, případně odvolací soud (Cour 

d´appel). Jde o formulář č. 3 výpisu z trestního rejstříku, v překladu: Bulletin No 3, Extrait 

du Casier Judiciare. 

 

 TONGA 

 

- ověření (apostille) 

- Doklad o bezúhonnosti (Police Record) je vydáván Ministerstvem policie Tonga (Ministry 

of Police), přičemž žádost lze podat na kterékoliv policejní stanici nebo přímo u Ředitelství 

policie státu Tonga. K žádosti musí být předložen doklad totožnosti a rodný a oddací list. 

 TRINIDAD A TOBAGO  

  

- ověření (apostille)  

- vydává: žadateli staršímu 9 let Policejní ředitelství v Trinidadu (Office of the Senior  

Superintendent, Criminal Investigations Department and Criminal Records Office, Police 

Headquarters, Corner of St. Vincent and Sackville Streets, Port of Spain, Trinidad, West 

Indies) nebo kterákoli policejní stanice dle místa trvalého bydliště žadatele;  

- zastupitelské úřady v cizině doklady o bezúhonnosti nevydávají, ale občané Trinidadu a 

Tobaga o doklad mohou prostřednictvím zastupitelského úřadu požádat.  

- Žadatelé musejí k žádosti předložit vždy otisky prstů (v případě podání žádosti ze zahraničí 

sejmuté autorizovaným úřadem v zahraničí).  

  

 TUNISKO  

  

- Superlegalizace (od 30.3.2018 již jen ověření = Apostille)  

- vydává: Ředitelství technické a kriminální policie (Direction de la Police Technique et  

Scientifique) podle místa bydliště žadatele. Tato instituce spadá pod Generální ředitelství 

Národní bezpečnosti (Direction Générale de la Sureté nationale), které je řízeno  Ministerstvem 

vnitra.  
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Zastupitelské úřady tohoto státu v cizině doklady o bezúhonnosti nevyhotovují. Tuniský 

občan však o něj může prostřednictvím zastupitelského úřadu požádat.  

- Vyhl. č. 40/1981 Sb., neobsahuje ustanovení o platnosti listin na území druhého státu bez 

ověření  

  

 

 TURECKO    

  

- bez superlegalizace konzulárním odborem Ministerstva zahraničních věcí ČR, vydává-li 

zastupitelský úřad  Turecka v ČR, viz. sdělení č. 287/1998 Sb.  

- ověření (apostille)  

  

- Oficiální název dokumentu: Adli Sicil Kaydi - výpis z rejstříku trestů  

- Dle příslušné legislativy, která upravuje trestní rejstříky, Výpis z trestního rejstříku se vydává:  

• příslušné osobě osobně, či zástupci s plnou mocí, ve které je oprávnění zástupce otevřeně 

uvedeno  

• jménem osob mladších 18 let, matce či otci s podmínkou, že jsou rodiči nebo pěstouny  

• státním orgánům a úřadům a profesním úřadům s charakteristikou státního úřadu.  

  

Žádost může podat žadatel po dosažení věku 18 let; zákonný zástupce žadatele na základě 

zvláštní plné moci; rodič nebo zákonný zástupce nezletilé osoby do 18 let.  

  

Trestní rejstříky jsou vydávané státní prokuraturou. Trestní rejstříky vydává Úřad státního 

prokurátora (Cumhuriyet Savciligi), podřízený Ministerstvu spravedlnosti  Turecké 

republiky nebo v okresech, kde se nenachází soud první instance, jsou vydávané prefekturou  

(provinční/okrskový úřad starosty).  

  

Centrální trestní rejstříky jsou vydávané Generálním ředitelstvím pro trestní rejstříky a 

statistiku (General Directorate of Criminal Records and Statistics) v Ankaře, podřízené - 

Ministerstvu spravedlnosti Turecké republiky nebo zastupitelskými úřady Turecké republiky v 

zahraničí, které žádosti postupují Ministerstvu spravedlnosti TR k vyřízení.  

  

Název úřadu pověřeného ověřováním veřejných listin pro použití v zahraničí:  

  

Ověřování soudních dokumentů apostilou provádí vedení justiční komise - Presidencies  of 

Judicial Commissions (Adalet Komisyonu Baskanligi), která je úřadem náležícím pod trestní 

soud. Webová stránka: http://www.adalet.gov.tr) nebo webová stránka Ministerstva 

spravedlnosti Turecké republiky www.uhdigm.adalet.gov.tr  

  

Ověřování veřejných listin v provinciích provádí úřady guvernéra nebo prefektura 

(provinční/okrskový úřad starosty).  

- Zastupitelské úřady Turecké republiky v zahraničí ověření apostilou neprovádí..  

  

 TURKMENISTÁN  

http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/
http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/
http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/
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- superlegalizace  

- vydává: Informační centrum Ministerstva vnitra Turkmenistánu - pro účely použití  v 

Turkmenistánu  

- zastupitelské úřady tohoto státu v cizině -  pro účely použití dokladu o bezúhonnosti mimo 

Turkmenistán.    

  

 
  

- superlegalizace  

- vydává: dosud nezjištěno, zda vydává  

  

 UGANDA  

  

- superlegalizace  

- vydává: dosud nezjištěno, zda vydává  

 

 

 

 UKRAJINA  

 

- bez superlegalizace 

- Doklad o bezúhonnosti je zde vydáván Ministerstvem vnitra Ukrajiny, Oddělením 

informačních technologií, ul. Bogomolciya 10, Kyjev, a to prostřednictvím servisních 

center anebo zastupitelských úřadů Ukrajiny v České republice.  

 

Občané Ukrajiny, kteří nadále bydlí na Krymu, mohou požádat o doklad o bezúhonnosti 

kterékoliv servisních center Ministerstva vnitra Ukrajiny v jiných městech a oblastech 

Ukrajiny mimo území Krymu.  

- doklad  

a) na hlavičkovém papíru (formát III-1) se státním znakem Ukrajiny a musí obsahovat 

oficiální razítko Ministerstva vnitra Ukrajiny, příjmení, jméno a jméno po otci, datum narození, 

místo narození žadatele, přesné údaje o bezúhonnosti či o rozsudku, číslo série Ministerstva 

vnitra Ukrajiny, datum vydání, vlastnoruční podpis zodpovědné (vydávající) osoby, viz vzory 

(skeny). Tyto staré vzory platí do vyčerpání zásob shora zmíněného starého formuláře, a to dle 

informace Ministerstva vnitra Ukrajiny; nebo  

b) na kancelářském papíru bez státního znaku Ukrajiny a musí obsahovat oficiální razítko 

Ministerstva vnitra Ukrajiny, příjmení, jméno a jméno po otci, datum narození, místo narození 

žadatele, přesné údaje o bezúhonnosti či o rozsudku, číslo výpisu z registru trestů Ministerstva 

vnitra Ukrajiny, datum vydání, vlastnoruční podpis zodpovědné (vydávající) osoby, viz vzory 

(skeny). Jedná se o nové formuláře dokladů o bezúhonnosti na Ukrajině obdobné výpisu  

z Rejstříku trestů ČR vydávané s platností od poloviny září 2012 příslušnými orgány 

Ministerstva vnitra Ukrajiny; 

 

  TUVALU     



 

67  

  

Do 10. 5. 2011 se vydávala potvrzení (довідка), která obsahovala holografický ochranný prvek.  

Od 10. 5. 2011 do 12. 9. 2012 se všechna potvrzení vydávala na formuláři ІП-1 bez zmíněného 

holografického ochranného prvku (příloha č. 1 ve Vzorech - Ukrajina-2014), která byla 

opatřována kulatým razítkem se státním znakem (příloha č. 2 ve Vzorech – Ukrajina-2014).  

Od 13. 9. 2012 do 6. 4. 2014 se dané dokumenty začaly vydávat již ne jako potvrzení, ale jako 

výpis z rejstříku trestů (витяг з реєстру), přestal se používat formulář ІП-1 a naopak se začalo 

užívat razítko s nápisem „Для довідок“ (příloha č. 3 ve Vzorech - Ukrajina-2014).  

Od 7. 4. 2014 do 22. 4. 2014 se dané doklady dále vydávaly ve formě výpisu z rejstříku trestů, 

jeho text však byl pozměněn (příloha č. 4 ve Vzorech - Ukrajina-2014).  

Od 23. 4. 2014 do 31. 1. 2017 je tento dokument vydáván opět ve formě potvrzení (nikoliv 

výpisu) a text je doplněn o informaci, že se vydává bezplatně a bez kontroly evidencí v AR 

Krym a městě Sevastopolu (příloha č. 5 ve Vzorech - Ukrajina-2014).  

Od 1. 2. 2017 až dosud je vydáván doklad o bezúhonnosti centrálně prostřednictvím 

regionálních servisních center. Jde o potvrzení vystavené Ministerstvem vnitra Ukrajiny, odd. 

infomačních technologií, ul. Bogomolciya 10, Kyjev. Servisní centra po formální proceduře 

vytisknou výsledek prověrky včetně dalších údajů na doklad. Vytištěný text obsahuje název 

vydávajícího orgánu; jedinečné 20ti místné číslo záznamu; jméno, příjmení, datum a místo 

narození žadatele; lustrační datum; důvod lustrace; jméno pracovníka, který zodpovídá za 

lustraci, jeho podpis a tištěné úřední razítko. Po vytištění záznamů pracovník servisního centra 

doklad podepíše a ověří mokrým razítkem. 

Nařízením Ministerstva vnitra Ukrajiny ze dne 22. června 2018 č. 524 byl novelizován Postup 

pro přístup k údajům osobní evidence jednotného informačního systému Ministerstva vnitra 

Ukrajiny, schválený usnesením Ministerstva vnitra ze dne 29. listopadu 2016 č. 1256. Toto 

nařízení vstoupilo v platnost dne 10. července 2018 a zavedlo dva druhy dokladu 

o bezúhonnosti. 

Zkrácená forma dokladu (скорочена) obsahuje informaci o absenci/existenci odsouzení, plná 

forma (повна) obsahuje informaci o trestním stíhání, absenci/existenci odsouzení anebo 

omezení stanovených trestně procesním právem Ukrajiny (tj. obsahuje i záznam o zahlazených 

či vymazaných odsouzeních). Je-li po osobě v době vydání dokladu vyhlášeno pátrání, tato 

skutečnost je v dokladu uvedena bez ohledu na jeho formu.  

Zda se jedná o zkrácenou nebo úplnou formu, je vždy označeno v pravém horním rohu dokladu. 

V ostatním zůstává doklad o bezúhonnosti beze změny. 

Obě formy vydávají příslušné úřady bezplatně. Zákonná lhůta pro vydání dokladu je 30 dnů, 

zpravidla je vydáván do 10 dnů. Různé zprostředkovatelské agentury nabízejí na internetu 

vyřízení dokladu i ve lhůtách zkrácených, avšak za poplatek. 

- Pravost dokladu lze ověřit prostřednictvím internetových stránek Ministerstva vnitra 

Ukrajiny.  

Čl. 18 Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech  

(č. 123/2002 Sb. m. s.), zní:  

„Platnost listin 
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1. Listiny, které vydal nebo ověřil příslušný orgán jedné smluvní strany a které  jsou  opatřeny 

podpisem odpovědné osoby a otiskem úředního razítka, se použijí na území druhé smluvní 

strany bez dalšího ověření. Totéž platí i pro ověření podpisu občana, pro opisy a překlady listin, 

které ověřil příslušný orgán.  

2. Listiny uvedené v odstavci 1 tohoto článku mají stejnou důkazní moc na územích obou 

smluvních stran.“  

 URUGUAY  

  

- ověření (apostille)  

- vydává: žadateli staršímu 18 let Národní ředitelství technické policie v Montevideu 

(Dirección Nacional dela Policía Técnica) Ministerstvo vnitra (Ministerio del Interior); 

adresa: San Martín 2676, Montevideo, Uruguay.  

  

Zastupitelské úřady Uruguaye v cizině mohou přijímat žádosti o vydání dokladu o 

bezúhonnosti, které postupují jmenovanému úřadu k vyřízení, který je vrací zpět, avšak tento 

postup je zcela výjimečný.  

 

 USA viz SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 

 

 

 REPUBLIKA UZBEKISTÁN 

 

- bez superlegalizace 

- Doklad o bezúhonnosti je vydáván žadatelům starším 16 let, a to místním orgánem 

Ministerstva vnitra, po prověření v Informačním centru Ministerstva vnitra Republiky 

Uzbekistán se sídlem v Taškentu (je možná transkripce – Tashkent, Toshkent), ulice Ju. 

Radzabi 1 (Y. Rajabi k. 1 nebo ул. Ю. Раджаби, 1), 100048 Taškent, Republika 

Uzbekistán. 

 

Dnem 1. 6. 2018 byl v Republice Uzbekistán spuštěn Jednotný portál státních služeb, 

fungující na internetových stránkách http://my.gov.uz, jehož prostřednictvím mohou občané 

Uzbekistánu elektronicky žádat o vydání různých výpisů a potvrzení vystavovaných orgány 

státní správy. Tato služba se týká mj. i výpisu z rejstříku trestů Republiky Uzbekistán. 

O vydání výpisu z rejstříku trestů může uzbecký státní občan požádat online na výše 

uvedených stránkách, a to pokud má zřízen elektronický podpis. Nemá-li zřízen elektronický 

podpis, může tuto žádost podat prostřednictvím Center státních služeb, spadajících pod 

Ministerstvo spravedlnosti Republiky Uzbekistán. Výpisy získané prostřednictvím 

Jednotného portálu státních služeb mají jednotnou podobu. Ochranným prvkem je QR kód, 

po jehož naskenování je možné dostat se na příslušnou stránku obsahující vydaný výpis. Je-

li žádost o vydání výpisu z rejstříku trestů podána prostřednictvím Centra státních služeb, je 

opatřen razítkem tohoto centra. V textu výpisu z rejstříku trestů je vždy nutné ověřit, zda se 
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vztahuje na celé teritorium Republiky Uzbekistán, a nikoliv např. pouze na oblast, v níž byl 

vydán. 

- Zastupitelské úřady jsou oprávněny přijímat žádosti o vydání dokladu o bezúhonnosti, které 

postupují výše jmenovanému úřadu k vyřízení. 

 

Čl. 13 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 133/2003 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy 

mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích 

v občanských a trestních věcech: 

„Platnost listin 

1. Listiny nebo jejich opisy, které byly na území jedné smluvní strany vyhotoveny  

v předepsané formě nebo ověřeny justičním orgánem či zvlášť k tomu pověřenou osobou  

v rámci jejich pravomoci a opatřeny otiskem úředního razítka, jsou na území druhé smluvní 

strany používány bez dalšího ověření.  

2. Listiny, které jsou na území jedné smluvní strany považovány za veřejné, mají důkazní moc 

veřejných listin i na území druhé smluvní strany.“ 

 

 VANUATU 

 

- ověření (apostille) 

- Doklad o bezúhonnosti (Police Clearance) je vydáván policií státu Vanuatu (Vanuatu 

Police Force). K žádosti o vystavení tohoto dokladu je nutné předložit cestovní doklad, 

rodný list (nebo dokument potvrzující datum narození), cizinci navíc doklad o zaměstnání 

(dopis zaměstnavatele nebo povolení k zaměstnání), popř. doklad o povolení k pobytu. 

 

 

 VATIKÁN 

 

- superlegalizace 

- Doklad o bezúhonnosti není Vatikánem vydáván, v případě nutnosti může vatikánský soud 

vydat prohlášení o bezúhonnosti. 

 

 

 VELKÁ BRITÁNIE viz SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA 

 

 

 VENEZUELA (BOLÍVAROVSKÁ REPUBLIKA VENEZUELA) 

 

- ověření (apostille) 

- Doklad o bezúhonnosti (Certificatión de antecedentes penales) je vydáván Ministerstvem 

lidové moci pro vnitřní záležitosti, spravedlnost a mír Bolívarovské republiky 

Venezuela (Ministerio del Poder Popular para Realciones Interiores, Justicia y Paz)  

- Žádost o vydání tohoto dokladu je možné podat i elektronicky. Je-li žádost podávána mimo 

území Bolívarovské republiky Venezuely, lze dokument nahradit čestným prohlášením. 
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 VIETNAMSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 

 

- bez superlegalizace 

- Doklad o bezúhonnosti je vydáván žadatelům starším 14 let, a to ve lhůtě do 10 dnů 

(resp. do 15 dnů, je-li žadatelem osoba pobývající postupně ve více provinciích, občan 

Vietnamské socialistické republiky žijící v zahraničí nebo cizinec) od podání žádosti. 

Vydávajícím orgánem je Úřad spravedlnosti kraje (provincie) nebo města, podle 

místa trvalého bydliště žadatele. Rejstřík trestů je centrálně veden Národním úřadem pro 

rejstříky trestů, který spadá pod Ministerstvo spravedlnosti Vietnamské socialistické 

republiky. 

 

Existují dva druhy výpisů z evidence rejstříků trestů – č. 1 a č. 2 (obsahuje více položek než č. 1 

– jména rodičů a manžela/manželky), které jsou rovnocenné, nicméně se liší podle toho,  

kdo o jejich vydání může požádat: 

a) O výpis z rejstříku trestů č. 1 mohou požádat občané Vietnamské socialistické republiky 

a cizinci, kteří ve VSR pobývali či pobývají, a dále státní agentury, politické organizace 

a společensko-politické organizace, a to za účelem správy lidských zdrojů, obchodní 

registrace, založení organizace atp. 

b) O výpis z rejstříku trestů č. 2 mohou požádat orgány činné v trestním řízení, a to  

za účelem vedení vyšetřování, soudního stíhání, atp. 

Občan Vietnamské socialistické republiky, který pobývá v zahraničí, podává žádost u Úřadu 

spravedlnosti provincie, v níž měl poslední pobyt před svým odjezdem do zahraničí. 

 

- Zastupitelské úřady Vietnamské socialistické republiky v zahraničí jsou k vydávání 

dokladů o bezúhonnosti oprávněny, přičemž existují dva způsoby: 

a) Občan Vietnamské socialistické republiky může žádost o výpis z rejstříku trestů podat 

prostřednictvím zastupitelského úřadu VSR v zahraničí, který žádost postoupí 

příslušnému Úřadu spravedlnosti ve VSR. 

b) ZÚ Vietnamské socialistické republiky v České republice vydává občanům Vietnamu 

žijícím v cizině (tj. mimo území VSR) jako doklad o bezúhonnosti od 30. 11. 2015 

doklad v českém jazyce nadepsaný „OZNÁMENÍ“ a s textem „Velvyslanectví 

Vietnamské socialistické republiky v Praze do dnešního dne neobdrželo žádné 

informace od příslušných vietnamských úřadů o tom, že by byl(-a) ve VSR 

trestán(-na)“. Následně obsahuje již identifikační údaje cizince v rozsahu jména, data  

a místa narození, čísla cestovního dokladu a bydliště ve Vietnamu. Doklad nemá 

obsahovat adresu místa pobytu na území České republiky ale pouze ve Vietnamu. 

Do 30. 11. 2015 byl zastupitelským úřadem, VSR v České republice vydáván doklad  

o bezúhonnosti označený „POTVRZENÍ“ a textem: „Velvyslanectví Vietnamské 

socialistické republiky v Praze potvrzuje, že identifikační údaje k cizinci dosud nebyl 

(-a) ve VSR trestán(-na)“ . 

ZÚ Vietnamu v ČR vydává tímto druhým způsobem doklad o bezúhonnosti na základě udělené 

pravomoci Konzulární správou MZV VSR. Zastupitelský úřad Vietnamu v České republice je 

oprávněn vydat doklad o bezúhonnosti jen  tehdy, má-li občan Vietnamu na území České 

republiky povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu. Nemá-li 
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takové povolení, vyžaduje se výlučně doklad Správy spravedlnosti kraje (provincie) nebo města 

podle trvalého bydliště žadatele ve Vietnamu.   

Doklad o bezúhonnosti vydaný Velvyslanectvím Vietnamské socialistické republiky v České 

republice nelze vydat žadateli o vízum či povolení k pobytu, který  podává žádost o první 

vízum nebo povolení k pobytu na zastupitelském úřadu České republiky v cizině, je 

neplatný, neboť k tomu ZÚ Vietnamu v České republice nebyla udělena pravomoc Konzulární 

správou MZV VSR. 

 

Článek 13 vyhlášky č. 98/1984 Sb., o Smlouvě mezi ČSSR a Vietnamskou socialistickou 

republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, zní: 

 

"Platnost listin 

(1) Listiny vydané nebo ověřené příslušnými orgány ve stanovené formě na území jedné 

smluvní strany mohou být použity bez dalšího ověření na území druhé smluvní strany. Totéž platí 

také pro podpisy na jiných listinách ověřené podle právních předpisů na území jedné  

ze smluvních stran.  

(2) Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se vztahuje také na opisy a překlady listin, které 

byly ověřeny příslušným orgánem.  

(3) Listiny, které jsou na území jedné smluvní strany považovány za veřejné, mají povahu 

veřejných listin i na území druhé smluvní strany." 

 

 VÝCHODNÍ TIMOR 

 

- bez superlegalizace 

Dosud nebylo zjištěno, zda je tímto státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku 

trestů vydáván. 

 

 ZAMBIE 

 

- superlegalizace 

- vydává: centrální úřad v Lusace ZAMBIA POLICE SERVICE C.I.D. 

HEADQUATERS, kde pověřený pracovník svým podpisem a razítkem stvrzuje záznam 

POLICE CERTIFICATE (na jméno žadatele), ve kterém uvádí, že na uvedenou osobu  

nemá policie žádný záznam v trestním rejstříku. Uvedený POLICE CERTIFICATE je 

úředním formulář ZP Form 24, Stocked by CID HQ a je nenahraditelný. Jeho vydání 

předchází místní šetření na registru, kam žadatel patří svým narozením nebo pobytem, a 

součástí šetření je i porovnání otisků prstů žadatele. Originál formuláře je vždy vybaven 

razítkem a podpisem úředníka ZAMBIA POLICE SERVICE v Lusace.  

- Podle výkladu zambijského velvyslanectví v Harare je pro občany Zambie přípustné, aby 

jim toto velvyslanectví doklad o bezúhonnosti z Lusaky obstaralo a potvrdilo jeho 

pravost.  

  

 ZÁPADNÍ SAMOA  
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- superlegalizace  

- vydává: dosud nezjištěno, zda vydává  

  

 ZIMBABWE  

  

- superlegalizace  

- vydává: žadateli staršímu 16 let, který se musí dostavit osobně, oddělení vyšetřování 

trestných činů Zimbabwské republikové policie. Adresa v překladu "Criminal 

Investigation Department Headquarters" (zkratka C.I.D.), Zimbabwe Republic Police, 

P.O.Box CY 683, Causeway, Harare.  

  

Zastupitelské úřady Zimbabwe v cizině nemohou přijmout žádost o doklad o bezúhonnosti 

z důvodů nutnosti osobní účasti žadatele u vydávajícího orgánu. Vycestuje-li osoba ze  

Zimbabwe dříve než je její žádost vyřízena, lze doklad o bezúhonnosti poslat prostřednictvím 

zastupitelského úřadu.  

  

 


