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                                                                                                                                                              VII. 
 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,  
 

Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 
Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 
písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

Čl. I bod  4 
(§ 13 odst. 4) 
 

§ 13 

(4) Přílohou výpisu, který je vydáván na žádost fyzické 
osoby, je vícejazyčný standardní formulář10), pokud  
o něj tato osoba v žádosti o výpis požádala a pokud výpis 
neobsahuje záznam o odsouzení. 

 

32016R1191 Čl. 7 odst. 1 
 

Článek 7 
 

Vícejazyčné standardní formuláře 

1. K veřejným listinám týkajícím se narození, skutečnosti, že je osoba naživu, 
úmrtí, manželství (včetně způsobilosti k uzavření manželství a rodinného 
stavu), registrovaného partnerství (včetně způsobilosti k uzavření 
registrovaného partnerství a statusu registrovaného partnerství), bydliště  
nebo místa pobytu a neexistence záznamu v rejstříku trestů oznámeným 
členskými státy v souladu s čl. 24 odst. 1 písm. c) se na žádost osoby 
oprávněné obdržet veřejnou listinu přiloží vícejazyčný standardní formulář 
vyhotovený v souladu s tímto nařízením. 
 

Čl. I bod  5 
(§ 15 odst. 1) 

§ 15 
 

(1) Výpis včetně příloh podle § 13 odst. 2 a 3 a opis jsou 
veřejnou listinou; příloha podle § 13 odst. 4 není veřejnou 
listinou. 

32016R1191 Čl. 8 odst. 1  
 

Článek 8 
 

Používání vícejazyčných standardních formulářů 
 

1. Vícejazyčné standardní formuláře uvedené v čl. 7 odst. 1 se přikládají  
k veřejným listinám uvedeným ve zmíněném odstavci, použijí se jako pomůcka 
pro překlad a nemají žádné samostatné právní účinky. 

 
 

Číslo předpisu EU  (kód 
celex) 

Název předpisu EU 
 
 

32016R1191 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků  
na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012. 
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