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328
Â K ON
ZA
ze dne 30. listopadu 1999
o obcÏanskyÂch pruÊkazech
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T PRVN IÂ
CÏ A
Â KLADNIÂ USTANOVENIÂ
ZA
§1
PrÏedmeÏt uÂpravy
Tento zaÂkon upravuje vydaÂvaÂnõÂ obcÏanskyÂch pruÊkazuÊ staÂtnõÂm obcÏanuÊm CÏeskeÂ republiky (daÂle jen ¹obcÏanª) a vedenõÂ evidence obcÏanskyÂch pruÊkazuÊ.
§2
ObcÏanskyÂ pruÊkaz
(1) ObcÏanskyÂ pruÊkaz je verÏejnaÂ listina,1) kterou
obcÏan prokazuje sveÂ jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, rodneÂ cÏõÂslo, podobu a staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky2) (daÂle jen
¹staÂtnõÂ obcÏanstvõÂª), jakozÏ i dalsÏõÂ uÂdaje v nõÂ zapsaneÂ
podle tohoto zaÂkona.
(2) ObcÏanskyÂ pruÊkaz je povinen mõÂt obcÏan, kteryÂ
dosaÂhl veÏku 15 let a maÂ trvalyÂ pobyt na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky. Tuto povinnost maÂ i obcÏan, jehozÏ zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm byla rozhodnutõÂm soudu omezena.
(3) ObcÏan, kteryÂ byl rozhodnutõÂm soudu zbaven
zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm, muÊzÏe mõÂt obcÏanskyÂ
pruÊkaz jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe o jeho vydaÂnõÂ pozÏaÂdaÂ soudem
ustanovenyÂ opatrovnõÂk3) (daÂle jen ¹opatrovnõÂkª).
(4) ObcÏanskyÂ pruÊkaz je zakaÂzaÂno ponechaÂvat
a prÏijõÂmat jako zaÂstavu a odebõÂrat jej prÏi vstupu do
objektuÊ nebo na pozemky.
§3
Â
Udaje zapisovaneÂ do obcÏanskeÂho pruÊkazu
(1) ObcÏanskyÂ pruÊkaz obsahuje uÂdaje stanoveneÂ

tõÂmto zaÂkonem, daÂle vyobrazenõÂ podoby obcÏana a jeho
podpis. Podpis obcÏana se nevyzÏaduje, pokud je jeho
opatrÏenõÂ spojeno s teÏzÏko prÏekonatelnou prÏekaÂzÏkou.
(2) PovinnyÂm uÂdajem zapisovanyÂm do obcÏanskeÂho pruÊkazu je
a) jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, rodneÂ prÏõÂjmenõÂ, datum, mõÂsto
a okres narozenõÂ a u obcÏanuÊ narozenyÂch v cizineÏ
pouze staÂt narozenõÂ, rodneÂ cÏõÂslo, pohlavõÂ, staÂtnõÂ
obcÏanstvõÂ, rodinnyÂ stav a trvalyÂ pobyt obcÏana,
doba platnosti obcÏanskeÂho pruÊkazu, datum jeho
vydaÂnõÂ a uÂrÏad, kteryÂ jej vydal,
b) strojoveÏ cÏitelnaÂ zoÂna, do nõÂzÏ se zapisujõÂ strojoveÏ
cÏitelneÂ uÂdaje v tomto porÏadõÂ: typ dokladu, koÂd
vydaÂvajõÂcõÂho staÂtu, prÏõÂjmenõÂ a jmeÂno obcÏana, cÏõÂslo
a seÂrie obcÏanskeÂho pruÊkazu, staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ, datum narozenõÂ, pohlavõÂ, doba platnosti obcÏanskeÂho
pruÊkazu, cÏaÂst rodneÂho cÏõÂsla za lomõÂtkem a kontrolnõÂ cÏõÂslice, ktereÂ jsou cÏõÂselnyÂm vyjaÂdrÏenõÂm vybranyÂch uÂdajuÊ ve strojoveÏ cÏitelneÂ zoÂneÏ.
(3) U obcÏana, kteryÂ byl rozhodnutõÂm soudu zbaven zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm nebo jehozÏ zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm byla rozhodnutõÂm soudu
omezena, je povinnyÂm uÂdajem zapisovanyÂm do obcÏanskeÂho pruÊkazu tato skutecÏnost, a u obcÏana zbaveneÂho
zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm teÂzÏ jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ,
rodneÂ cÏõÂslo a trvalyÂ pobyt opatrovnõÂka. Je-li opatrovnõÂkem ustanoven orgaÂn mõÂstnõÂ spraÂvy,3) poprÏõÂpadeÏ jeho
zarÏõÂzenõÂ, uvede se jeho naÂzev a sõÂdlo. U obcÏana, ktereÂmu byl rozhodnutõÂm soudu ulozÏen trest zaÂkazu pobytu,4) je povinnyÂm uÂdajem ulozÏenõÂ tohoto trestu.
(4) NepovinnyÂm uÂdajem zapisovanyÂm na zÏaÂdost
obcÏana do obcÏanskeÂho pruÊkazu je
a) oznacÏenõÂ absolventa vysÏsÏõÂ odborneÂ sÏkoly,5) akademickyÂ titul, stavovskeÂ oznacÏenõÂ, jinyÂ titul absolventa vysokeÂ sÏkoly (daÂle jen ¹titulª) nebo veÏdeckaÂ
hodnost;6) zõÂskal-li obcÏan võÂce tituluÊ nebo veÏdec-

1

) § 134 obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu.
) ZaÂkon cÏ. 40/1993 Sb., o nabyÂvaÂnõÂ a pozbyÂvaÂnõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 272/1993 Sb., zaÂkona
cÏ. 337/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 140/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 139/1996 Sb. a zaÂkona cÏ. 194/1999 Sb.
3
) § 27 odst. 2 a 3 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 509/1991 Sb.
4
) § 57a trestnõÂho zaÂkona, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 148/1969 Sb. a zaÂkona cÏ. 175/1990 Sb.
2

5

) § 27a odst. 2 zaÂkona cÏ. 29/1984 Sb., o soustaveÏ zaÂkladnõÂch sÏkol, strÏednõÂch sÏkol a vysÏsÏõÂch odbornyÂch sÏkol (sÏkolskyÂ zaÂkon),
ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 138/1995 Sb.
6
) ZaÂkon cÏ. 111/1998 Sb., o vysokyÂch sÏkolaÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o vysokyÂch sÏkolaÂch).
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kyÂch hodnostõÂ, zapõÂsÏe se pouze jeden titul a jedna
veÏdeckaÂ hodnost podle vyÂbeÏru obcÏana,
b) jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a rodneÂ cÏõÂslo manzÏela,
c) jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a rodneÂ cÏõÂslo dõÂteÏte do 15 let.
(5) Nelze-li vsÏechny pozÏadovaneÂ nepovinneÂ uÂdaje
zapsat z duÊvodu nedostatku mõÂsta na obcÏanskeÂm pruÊkazu, urcÏõÂ obcÏan, ktereÂ z nich se zapõÂsÏõÂ.
(6) SkutecÏnosti zapsaneÂ v obcÏanskeÂm pruÊkazu
nenõÂ obcÏan povinen prokazovat jinyÂm zpuÊsobem, pokud tak nestanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
Â ST D RU HA
Â
CÏ A
Â VA
Â NIÂ OBCÏANSKYÂCH PRU
Ê KAZU
Ê
VYDA
Ê KAZU
A POTVRZENIÂ O OBCÏANSKEÂM PRU
H LAVA I
Â
Ï I VYDAÂVAÂNIÂ
PODMINKY A POSTUP PR
Ê KAZU
Ê
OBCÏANSKYÂCH PRU
§4
VydaÂnõÂ obcÏanskeÂho pruÊkazu
(1) ObcÏanskyÂ pruÊkaz vydaÂvaÂ okresnõÂ uÂrÏad, ve
meÏstech Brno, Ostrava a PlzenÏ magistraÂty teÏchto meÏst,
v hlavnõÂm meÏsteÏ Praze MagistraÂt hlavnõÂho meÏsta Prahy,
pokud zaÂkon o hlavnõÂm meÏsteÏ Praze nestanovõÂ jinak,
(daÂle jen ¹okresnõÂ uÂrÏadª), v jehozÏ obvodu je obcÏan
hlaÂsÏen k trvaleÂmu pobytu.
(2) ObcÏanovi, jemuzÏ byl zaÂpis uÂdaje o trvaleÂm
pobytu uÂrÏedneÏ zrusÏen, vydaÂ obcÏanskyÂ pruÊkaz okresnõÂ
uÂrÏad prÏõÂslusÏnyÂ podle mõÂsta trvaleÂho pobytu obcÏana
v dobeÏ jeho narozenõÂ, a jde-li o obcÏana narozeneÂho
v cizineÏ, vydaÂ obcÏanskyÂ pruÊkaz MagistraÂt meÏsta Brna.
(3) ObcÏan, kteryÂ zÏaÂdaÂ o vydaÂnõÂ obcÏanskeÂho pruÊkazu, je povinen prÏedlozÏit vyplneÏnou zÏaÂdost o vydaÂnõÂ
obcÏanskeÂho pruÊkazu (daÂle jen ¹zÏaÂdostª) a doklady potrÏebneÂ pro jeho vydaÂnõÂ. ZÏaÂdost s doklady muÊzÏe obcÏan
osobneÏ prÏedlozÏit u ktereÂhokoliv okresnõÂho uÂrÏadu nebo
obecnõÂho, meÏstskeÂho nebo mõÂstnõÂho uÂrÏadu poveÏrÏeneÂho
vedenõÂm matrik,7) v uÂzemneÏ cÏleneÏnyÂch statutaÂrnõÂch
meÏstech u uÂrÏadu meÏstskeÂho obvodu nebo uÂrÏadu meÏstskeÂ cÏaÂsti poveÏrÏeneÂho vedenõÂm matrik7) (daÂle jen ¹obecnõÂ uÂrÏad poveÏrÏenyÂ vedenõÂm matrikª), kteryÂ zkontroluje
spraÂvnost vyplneÏnõÂ zÏaÂdosti, vraÂtõÂ doklady obcÏanovi,
a nenõÂ-li saÂm prÏõÂslusÏnyÂ k vydaÂnõÂ tohoto obcÏanskeÂho
pruÊkazu, zÏaÂdost postoupõÂ prÏõÂslusÏneÂmu okresnõÂmu
uÂrÏadu. ZjistõÂ-li okresnõÂ uÂrÏad rozpory v uÂdajõÂch uvaÂdeÏnyÂch v zÏaÂdosti s uÂdaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci obcÏanskyÂch pruÊkazuÊ (§ 17), vyzve obcÏana k jejich
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odstraneÏnõÂ. VyhotovenyÂ obcÏanskyÂ pruÊkaz si muÊzÏe obcÏan prÏevzõÂt na obecnõÂm uÂrÏadu poveÏrÏeneÂm vedenõÂm
matrik podle mõÂsta sveÂho trvaleÂho pobytu, jestlizÏe
o to v zÏaÂdosti pozÏaÂdaÂ. Jinak je povinen si prÏevzõÂt obcÏanskyÂ pruÊkaz na okresnõÂm uÂrÏadu, kteryÂ je prÏõÂslusÏnyÂ
k jeho vydaÂnõÂ. ZÏaÂdost a doklady muÊzÏe za obcÏana prÏedlozÏit i jõÂm poveÏrÏenyÂ zaÂstupce.
(4) Za obcÏana mladsÏõÂho 15 let zÏaÂdaÂ o vydaÂnõÂ obcÏanskeÂho pruÊkazu jeho zaÂkonnyÂ zaÂstupce8) nejdrÏõÂve
60 dnuÊ prÏed dovrsÏenõÂm 15 let veÏku takoveÂho obcÏana,
nejpozdeÏji v den dovrsÏenõÂ 15 let jeho veÏku.
(5) ObcÏanskyÂ pruÊkaz se vyhotovõÂ obcÏanovi do
30 dnuÊ ode dne prÏedlozÏenõÂ vsÏech dokladuÊ potrÏebnyÂch
pro jeho vydaÂnõÂ prÏõÂslusÏneÂmu okresnõÂmu uÂrÏadu.
§5
VydaÂnõÂ prvnõÂho obcÏanskeÂho pruÊkazu
(1) ZaÂkonnyÂ zaÂstupce obcÏana nebo obcÏan, kteryÂ
zÏaÂdaÂ o vydaÂnõÂ prvnõÂho obcÏanskeÂho pruÊkazu po dovrsÏenõÂ 15 let veÏku, je povinen prÏedlozÏit
a) rodnyÂ list,
b) 1 fotografii o rozmeÏrech 35 x 45 mm, kteraÂ odpovõÂdaÂ soucÏasneÂ podobeÏ obcÏana, zobrazuje jej
v prÏednõÂm cÏelneÂm pohledu s vyÂsÏkou oblicÏejoveÂ
cÏaÂsti hlavy od ocÏõÂ k bradeÏ minimaÂlneÏ 13 mm, v obcÏanskeÂm odeÏvu, bez bryÂlõÂ s tmavyÂmi skly s vyÂjimkou nevidomyÂch a bez pokryÂvky hlavy, nenõÂ-li jejõÂ
pouzÏitõÂ oduÊvodneÏno duÊvody naÂbozÏenskyÂmi nebo
zdravotnõÂmi; v takoveÂm prÏõÂpadeÏ nesmõÂ pokryÂvka
hlavy zakryÂvat oblicÏejovou cÏaÂst zpuÊsobem znemozÏnÏujõÂcõÂm identifikaci obcÏana (daÂle jen ¹fotografieª); pozÏadavky na technickeÂ provedenõÂ fotografie stanovõÂ vyhlaÂsÏka Ministerstva vnitra (daÂle jen
¹ministerstvoª),
c) doklad o staÂtnõÂm obcÏanstvõÂ,
d) prÏõÂpadneÏ dalsÏõÂ doklady osveÏdcÏujõÂcõÂ skutecÏnosti zapisovaneÂ do obcÏanskeÂho pruÊkazu na zÏaÂdost obcÏana, nebo potrÏebneÂ k odstraneÏnõÂ zjisÏteÏnyÂch rozporuÊ v uÂdajõÂch na zÏaÂdosti s uÂdaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci obcÏanskyÂch pruÊkazuÊ.
(2) ObcÏan, kteryÂ zÏaÂdaÂ o vydaÂnõÂ prvnõÂho obcÏanskeÂho pruÊkazu po ukoncÏenõÂ trvaleÂho pobytu v cizineÏ
nebo po nabytõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ, je povinen prÏedlozÏit
a) rodnyÂ list nebo rodnyÂ a krÏestnõÂ list,
b) 1 fotografii,
c) doklad o rodneÂm cÏõÂsle, jestlizÏe nenõÂ rodneÂ cÏõÂslo
uvedeno na jineÂm prÏedklaÂdaneÂm dokladu,
d) doklad o staÂtnõÂm obcÏanstvõÂ,

) ZaÂkon cÏ. 268/1949 Sb., o matrikaÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
Â stavnõÂho soudu
) ZaÂkon cÏ. 94/1963 Sb., o rodineÏ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 132/1982 Sb., zaÂkona cÏ. 234/1992 Sb., naÂlezu U
uverÏejneÏneÂho pod cÏ. 72/1995 Sb. a zaÂkona cÏ. 91/1998 Sb.
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e) doklad o rodinneÂm stavu, jde-li o obcÏana, kteryÂ
zÏije nebo zÏil v manzÏelstvõÂ,
f) prÏõÂpadneÏ dalsÏõÂ doklady osveÏdcÏujõÂcõÂ skutecÏnosti zapisovaneÂ do obcÏanskeÂho pruÊkazu na zÏaÂdost obcÏana nebo potrÏebneÂ k odstraneÏnõÂ zjisÏteÏnyÂch rozporuÊ v uÂdajõÂch na zÏaÂdosti s uÂdaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci obcÏanskyÂch pruÊkazuÊ.
VydaÂnõÂ noveÂho obcÏanskeÂho pruÊkazu
§6
(1) ObcÏan je povinen prÏedlozÏit prÏed vydaÂnõÂm noveÂho obcÏanskeÂho pruÊkazu dosavadnõÂ obcÏanskyÂ pruÊkaz
a 1 fotografii.

a) rodnyÂ list nebo rodnyÂ a krÏestnõÂ list obcÏana,
b) 1 fotografii obcÏana,
c) doklad o rodneÂm cÏõÂsle obcÏana, jestlizÏe nenõÂ rodneÂ
cÏõÂslo uvedeno na jineÂm prÏedklaÂdaneÂm dokladu,
d) doklad o rodinneÂm stavu, jde-li o obcÏana, kteryÂ
zÏije nebo zÏil v manzÏelstvõÂ,
e) rozhodnutõÂ soudu o zbavenõÂ obcÏana zpuÊsobilosti
k praÂvnõÂm uÂkonuÊm,
f) prÏõÂpadneÏ dalsÏõÂ doklady osveÏdcÏujõÂcõÂ skutecÏnosti zapisovaneÂ do obcÏanskeÂho pruÊkazu na zÏaÂdost obcÏana, nebo potrÏebneÂ k odstraneÏnõÂ zjisÏteÏnyÂch rozporuÊ v uÂdajõÂch na zÏaÂdosti s uÂdaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci obcÏanskyÂch pruÊkazuÊ,
g) svuÊj obcÏanskyÂ pruÊkaz a doklad o ustanovenõÂ opatrovnõÂkem.

(2) NemuÊzÏe-li obcÏan prÏedlozÏit dosavadnõÂ obcÏanpruÊkaz, je povinen prÏedlozÏit
rodnyÂ list nebo rodnyÂ a krÏestnõÂ list,
1 fotografii,
doklad o rodneÂm cÏõÂsle, jestlizÏe nenõÂ rodneÂ cÏõÂslo
uvedeno na jineÂm prÏedklaÂdaneÂm dokladu,
d) potvrzenõÂ o obcÏanskeÂm pruÊkazu (§ 9),
e) prÏõÂpadneÏ dalsÏõÂ doklady osveÏdcÏujõÂcõÂ skutecÏnosti zapisovaneÂ do obcÏanskeÂho pruÊkazu na zÏaÂdost obcÏana nebo potrÏebneÂ k odstraneÏnõÂ zjisÏteÏnyÂch rozporuÊ v uÂdajõÂch na zÏaÂdosti s uÂdaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci obcÏanskyÂch pruÊkazuÊ.

(7) ObcÏan, jemuzÏ soud zrusÏil rozhodnutõÂ o zbavenõÂ zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm, je povinen prÏed
vydaÂnõÂm obcÏanskeÂho pruÊkazu prÏedlozÏit toto rozhodnutõÂ a doklady uvedeneÂ v odstavci 5 põÂsm. a) azÏ d)
a põÂsm. f) a dosavadnõÂ obcÏanskyÂ pruÊkaz, pokud mu
byl vydaÂn.

(3) Je-li duÊvodem pro vydaÂnõÂ noveÂho obcÏanskeÂho
pruÊkazu zmeÏna nebo doplneÏnõÂ neÏktereÂho uÂdaje zapisovaneÂho do obcÏanskeÂho pruÊkazu, je obcÏan povinen
prÏedlozÏit teÂzÏ doklad o teÂto zmeÏneÏ nebo doklad potvrzujõÂcõÂ novyÂ uÂdaj.

(8) Byl-li obcÏanu ulozÏen trest zaÂkazu pobytu, vykonal-li tento trest nebo bylo-li od vyÂkonu trestu, prÏõÂpadneÏ jeho zbytku upusÏteÏno, je povinen prÏed vydaÂnõÂm
obcÏanskeÂho pruÊkazu prÏedlozÏit rozhodnutõÂ soudu,
ktereÂ uvedenou skutecÏnost potvrzuje.

skyÂ
a)
b)
c)

(4) ObcÏan, jehozÏ zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm
byla rozhodnutõÂm soudu omezena, je povinen prÏedlozÏit toto rozhodnutõÂ spolu s doklady uvedenyÂmi v odstavci 1. Jde-li o obcÏana, jehozÏ zpuÊsobilost k praÂvnõÂm
uÂkonuÊm byla rozhodnutõÂm soudu omezena tak, zÏe
nenõÂ zpuÊsobilyÂ tuto povinnost splnit, zÏaÂdaÂ za neÏho
opatrovnõÂk, kteryÂ je povinen prÏedlozÏit
a) rozhodnutõÂ soudu o omezenõÂ zpuÊsobilosti obcÏana
k praÂvnõÂm uÂkonuÊm,
b) 1 fotografii obcÏana,
c) dosavadnõÂ obcÏanskyÂ pruÊkaz obcÏana,
d) svuÊj obcÏanskyÂ pruÊkaz a doklad o ustanovenõÂ opatrovnõÂkem.
(5) OpatrovnõÂk, kteryÂ zÏaÂdaÂ o vydaÂnõÂ obcÏanskeÂho
pruÊkazu pro obcÏana zbaveneÂho zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm
uÂkonuÊm, je povinen prÏedlozÏit

9

(6) ObcÏan, jemuzÏ soud zrusÏil rozhodnutõÂ o omezenõÂ zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm, je povinen prÏed
vydaÂnõÂm noveÂho obcÏanskeÂho pruÊkazu prÏedlozÏit toto
rozhodnutõÂ a doklady uvedeneÂ v odstavci 1.

§7
(1) Doklady potrÏebneÂ k vydaÂnõÂ obcÏanskeÂho pruÊkazu musõÂ byÂt prÏedlozÏeny v originaÂle, oveÏrÏeneÂm opise
nebo oveÏrÏeneÂ kopii.9) U cizojazycÏnyÂch dokladuÊ je obcÏan povinen prÏedlozÏit teÂzÏ jejich oveÏrÏenyÂ prÏeklad do
cÏeskeÂho jazyka, pokud mezinaÂrodnõÂ smlouva, kterou
je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna, nestanovõÂ jinak.
(2) ZÏaÂdaÂ-li obcÏan o zaÂpis titulu nebo veÏdeckeÂ
hodnosti, ktereÂ doposud nemeÏl zapsaneÂ v obcÏanskeÂm
pruÊkazu, je povinen prÏedlozÏit doklad o jejich zõÂskaÂnõÂ.
V prÏõÂpadeÏ, zÏe obcÏan zõÂskal vysÏsÏõÂ odborneÂ vzdeÏlaÂnõÂ, vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ a prÏõÂslusÏnyÂ titul v zahranicÏõÂ, je
povinen prÏedlozÏit doklad o uznaÂnõÂ vysokosÏkolskeÂho
vzdeÏlaÂnõÂ a prÏõÂslusÏneÂho titulu.10) Stejnou povinnost maÂ
i obcÏan, kteryÂ zÏaÂdaÂ o zaÂpis veÏdeckeÂ hodnosti zõÂskaneÂ
v zahranicÏõÂ.

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 358/1992 Sb., o notaÂrÏõÂch a jejich cÏinnosti (notaÂrÏskyÂ rÏaÂd), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 82/1998 Sb., zaÂkon cÏ. 41/
/1993 Sb., o oveÏrÏovaÂnõÂ shody opisuÊ nebo kopie s listinou a o oveÏrÏovaÂnõÂ pravosti podpisu obecnõÂmi uÂrÏady a o vydaÂvaÂnõÂ
potvrzenõÂ orgaÂny obcõÂ a okresnõÂmi uÂrÏady, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 15/1997 Sb.
10
) § 89 zaÂkona cÏ. 111/1998 Sb.
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(3) PrÏedklaÂdaÂ-li obcÏan rozhodnutõÂ cizozemskeÂho
soudu k dolozÏenõÂ uÂdajuÊ zapisovanyÂch do obcÏanskeÂho
pruÊkazu, je povinen prÏedlozÏit spolu s takovyÂm dokladem rozhodnutõÂ NejvysÏsÏõÂho soudu CÏeskeÂ republiky
o uznaÂnõÂ rozhodnutõÂ cizozemskeÂho soudu na uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky, jestlizÏe je toto uznaÂnõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu11) potrÏebneÂ.
(4) PrÏedklaÂdaÂ-li obcÏan k dolozÏenõÂ uÂdajuÊ zapisovanyÂch do obcÏanskeÂho pruÊkazu doklad vystavenyÂ orgaÂnem cizõÂho staÂtu, je povinen prÏedlozÏit vyÂpis z matriky
MagistraÂtu meÏsta Brna,12) pokud mezinaÂrodnõÂ
smlouva, kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna, nestanovõÂ
jinak.
§8
PrÏevzetõÂ obcÏanskeÂho pruÊkazu
(1) ObcÏan je povinen prÏevzõÂt obcÏanskyÂ pruÊkaz
osobneÏ. Jeho prÏevzetõÂ potvrdõÂ svyÂm podpisem na zÏaÂdosti. Pokud se nemuÊzÏe podepsat, uvede se tato skutecÏnost na zÏaÂdosti.
(2) Za obcÏana, ktereÂmu byla rozhodnutõÂm soudu
omezena zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm, prÏebõÂraÂ a podepisuje obcÏanskyÂ pruÊkaz opatrovnõÂk jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe
o jeho vydaÂnõÂ pozÏaÂdal. Za obcÏana, kteryÂ byl rozhodnutõÂm soudu zbaven zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm,
prÏebõÂraÂ a podepisuje obcÏanskyÂ pruÊkaz opatrovnõÂk.
(3) NemuÊzÏe-li se obcÏan dostavit k prÏevzetõÂ obcÏanskeÂho pruÊkazu osobneÏ ze zaÂvazÏnyÂch dlouhodobyÂch
zdravotnõÂch duÊvoduÊ, zabezpecÏõÂ jeho prÏedaÂnõÂ okresnõÂ
uÂrÏad, v jehozÏ uÂzemnõÂm obvodu se obcÏan zdrzÏuje. Po
prÏedaÂnõÂ obcÏanskeÂho pruÊkazu okresnõÂ uÂrÏad znehodnotõÂ
dosavadnõÂ obcÏanskyÂ pruÊkaz obcÏana nebo jeho potvrzenõÂ o obcÏanskeÂm pruÊkazu, potvrzenõÂ o zmeÏneÏ mõÂsta trvaleÂho pobytu, potvrzenõÂ o zmeÏneÏ rodinneÂho
stavu, poprÏõÂpadeÏ zmeÏneÏ prÏõÂjmenõÂ v souvislosti se zmeÏnou stavu snÏatkem a zasÏle uvedeneÂ doklady okresnõÂmu
uÂrÏadu prÏõÂslusÏneÂmu k vydaÂnõÂ obcÏanskeÂho pruÊkazu
k likvidaci, zaÂrovenÏ s podepsanou zÏaÂdostõÂ.
(4) ObdobneÏ jako v odstavci 3 postupuje obecnõÂ
uÂrÏad poveÏrÏenyÂ vedenõÂm matrik, prÏedaÂvaÂ-li obcÏanskyÂ
pruÊkaz podle § 4 odst. 3.
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a) ohlaÂsÏenõÂ ztraÂty, odcizenõÂ, posÏkozenõÂ nebo znicÏenõÂ
obcÏanskeÂho pruÊkazu,
b) zadrzÏenõÂ neplatneÂho obcÏanskeÂho pruÊkazu,
c) nevydaÂnõÂ obcÏanskeÂho pruÊkazu z duÊvodu neprÏedlozÏenõÂ neÏktereÂho dokladu potrÏebneÂho pro jeho
vydaÂnõÂ,
d) odevzdaÂnõÂ obcÏanskeÂho pruÊkazu z duÊvodu, zÏe pozbyl staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ nebo ukoncÏil trvalyÂ pobyt na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky anebo pozÏaÂdal o jeho
uÂschovu prÏi dlouhodobeÂm pobytu v zahranicÏõÂ,
e) odevzdaÂnõÂ obcÏanskeÂho pruÊkazu za obcÏana, ktereÂmu byla rozhodnutõÂm soudu omezena zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm nebo kteryÂ byl rozhodnutõÂm soudu zbaven zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm,
f) odevzdaÂnõÂ obcÏanskeÂho pruÊkazu nalezeneÂho, po
zemrÏeleÂm nebo prohlaÂsÏeneÂm za mrtveÂho.
(2) PotvrzenõÂ o obcÏanskeÂm pruÊkazu vydaÂvaÂ
okresnõÂ uÂrÏad nebo obecnõÂ uÂrÏad poveÏrÏenyÂ vedenõÂm matrik. Policie CÏeskeÂ republiky (daÂle jen ¹policieª) jej
vydaÂvaÂ jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe je jõÂ nahlaÂsÏeno odcizenõÂ obcÏanskeÂho pruÊkazu nebo zÏe je jõÂ odevzdaÂn nalezenyÂ obcÏanskyÂ pruÊkaz.
(3) PotvrzenõÂ o obcÏanskeÂm pruÊkazu obsahuje tyto
uÂdaje: duÊvod vydaÂnõÂ, jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, datum a mõÂsto
narozenõÂ, rodneÂ cÏõÂslo a trvalyÂ pobyt obcÏana, datum
vydaÂnõÂ, dobu platnosti, uÂrÏad nebo orgaÂn, kteryÂ jej vydal, cÏõÂslo a seÂrii obcÏanskeÂho pruÊkazu a uÂrÏad, kteryÂ vydal obcÏanskyÂ pruÊkaz. PotvrzenõÂ o obcÏanskeÂm pruÊkazu
nenõÂ verÏejnou listinou. Je-li vydaÂno pro obcÏana podle
odstavce 1 põÂsm. a) azÏ d), po dobu jeho platnosti nemaÂ
tento obcÏan povinnost mõÂt obcÏanskyÂ pruÊkaz.
Â ST T R
Ï E TIÂ
CÏ A
Ê KAZU
PLATNOST OBCÏANSKEÂHO PRU
Ï
Â
Â
Ê KAZU
A POTVRZENI O OBCANSKEM PRU
§ 10
Doba platnosti obcÏanskeÂho pruÊkazu

Ï I VYDAÂVAÂNIÂ
PODMIÂNKY A POSTUP PR
Ê KAZU
POTVRZENIÂ O OBCÏANSKEÂM PRU

Doba platnosti obcÏanskeÂho pruÊkazu je prÏi jeho
vydaÂnõÂ
a) 5 let u obcÏanuÊ ve veÏku od 15 do 20 let a
b) 10 let u obcÏanuÊ starsÏõÂch 20 let.

§9
PotvrzenõÂ o obcÏanskeÂm pruÊkazu

SkoncÏenõÂ doby platnosti obcÏanskeÂho pruÊkazu
§ 11

(1) ObcÏanovi se vydaÂvaÂ potvrzenõÂ o obcÏanskeÂm
pruÊkazu prÏi

(1) Doba platnosti obcÏanskeÂho pruÊkazu skoncÏõÂ,
jestlizÏe

HLAVA I I

11

) § 2 a 67 zaÂkona cÏ. 97/1963 Sb., o mezinaÂrodnõÂm praÂvu soukromeÂm a procesnõÂm, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 158/1969 Sb.
) § 21 zaÂkona cÏ. 268/1949 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 68/1993 Sb.

12

a) uplyne doba v neÏm vyznacÏenaÂ,
b) je posÏkozen tak, zÏe zaÂpisy v neÏm uvedeneÂ jsou
necÏitelneÂ nebo je porusÏena jeho celistvost; postup
podle § 12 odst. 1 prvnõÂ veÏty a § 12 odst. 2 se
nepovazÏuje za porusÏenõÂ celistvosti obcÏanskeÂho
pruÊkazu,
c) obsahuje neopraÂvneÏneÏ provedeneÂ zmeÏny nebo nespraÂvneÂ uÂdaje, s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ uvedenyÂch
v § 12,
d) je ohlaÂsÏena jeho ztraÂta nebo odcizenõÂ,
e) dosÏlo u obcÏana k podstatneÂ zmeÏneÏ podoby,
f) byla obcÏanovi rozhodnutõÂm soudu omezena zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm nebo byl zbaven zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm a tato skutecÏnost
nenõÂ vyznacÏena v obcÏanskeÂm pruÊkazu,
g) byl obcÏanovi rozhodnutõÂm soudu ulozÏen trest zaÂkazu pobytu a tato skutecÏnost nenõÂ vyznacÏena
v obcÏanskeÂm pruÊkazu,
h) obcÏan pozbyl staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ, zemrÏel nebo byl
prohlaÂsÏen za mrtveÂho.
(2) O skoncÏenõÂ platnosti obcÏanskeÂho pruÊkazu podle odstavce 1 põÂsm. b), c) a e) rozhoduje okresnõÂ uÂrÏad,
kteryÂ obcÏanskyÂ pruÊkaz vydal, u obcÏana narozeneÂho
v cizineÏ MagistraÂt meÏsta Brna, pokud mu obcÏanskyÂ
pruÊkaz vydal. SouhlasõÂ-li obcÏan s rozhodnutõÂm, provede se zaÂznam do protokolu. V opacÏneÂm prÏõÂpadeÏ se
vydaÂ rozhodnutõÂ.
§ 12
(1) PrÏi zmeÏneÏ rodinneÂho stavu snÏatkem, poprÏõÂpadeÏ zmeÏneÏ prÏõÂjmenõÂ v souvislosti se zmeÏnou stavu
snÏatkem oddeÏlõÂ uÂrÏad nebo orgaÂn cõÂrkve opraÂvneÏnyÂ oddaÂvat13) vyznacÏenou cÏaÂst obcÏanskeÂho pruÊkazu. SoucÏasneÏ vydaÂ obcÏanovi potvrzenõÂ o zmeÏneÏ rodinneÂho
stavu, poprÏõÂpadeÏ zmeÏneÏ prÏõÂjmenõÂ v souvislosti se zmeÏnou stavu snÏatkem a cÏõÂslo potvrzenõÂ ohlaÂsõÂ okresnõÂmu
uÂrÏadu, kteryÂ obcÏanskyÂ pruÊkaz vydal.
(2) VyznacÏenaÂ cÏaÂst obcÏanskeÂho pruÊkazu se oddeÏlõÂ
i v prÏõÂpadech, pokud tak stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(3) Co se rozumõÂ vyznacÏenou cÏaÂstõÂ obcÏanskeÂho
pruÊkazu stanovõÂ vyhlaÂsÏkou ministerstvo.
§ 13
Doba platnosti potvrzenõÂ o obcÏanskeÂm pruÊkazu
PotvrzenõÂ o obcÏanskeÂm pruÊkazu podle § 9 odst. 1
põÂsm. a) azÏ c) se vydaÂvaÂ na dobu 2 meÏsõÂcuÊ. PotvrzenõÂ
o obcÏanskeÂm pruÊkazu podle § 9 odst. 1 põÂsm. d) azÏ f)
se vydaÂvaÂ na dobu neomezenou.

13
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Â ST CÏ TV RTA
Â
CÏ A
POVINNOSTI
§ 14
Povinnosti obcÏana
(1) ObcÏan je povinen
a) chraÂnit obcÏanskyÂ pruÊkaz prÏed posÏkozenõÂm, znicÏenõÂm, ztraÂtou, odcizenõÂm a zneuzÏitõÂm,
b) ohlaÂsit neprodleneÏ ktereÂmukoliv okresnõÂmu uÂrÏadu
nebo obecnõÂmu uÂrÏadu poveÏrÏeneÂmu vedenõÂm matrik, zÏe nastaly skutecÏnosti uvedeneÂ pod põÂsmenem a); v prÏõÂpadeÏ odcizenõÂ obcÏanskeÂho pruÊkazu
je mozÏno ohlaÂsit tuto skutecÏnost teÂzÏ policii,
c) pozÏaÂdat o vydaÂnõÂ noveÂho obcÏanskeÂho pruÊkazu do
10 dnuÊ ode dne, kdy dosÏlo ke skoncÏenõÂ platnosti
obcÏanskeÂho pruÊkazu z neÏktereÂho duÊvodu uvedeneÂho v § 11 odst. 1 põÂsm. a) azÏ e),
d) pozÏaÂdat o vydaÂnõÂ noveÂho obcÏanskeÂho pruÊkazu do
10 dnuÊ ode dne, kdy dosÏlo ke zmeÏneÏ mõÂsta trvaleÂho pobytu nebo kdy nabylo praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o zrusÏenõÂ uÂdaje o jeho mõÂsteÏ trvaleÂho pobytu z moci uÂrÏednõÂ,
e) pozÏaÂdat o vydaÂnõÂ noveÂho obcÏanskeÂho pruÊkazu do
10 dnuÊ po obdrzÏenõÂ oddacõÂho listu,
f) pozÏaÂdat o vydaÂnõÂ noveÂho obcÏanskeÂho pruÊkazu do
10 dnuÊ po nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ soudu
o ulozÏenõÂ trestu zaÂkazu pobytu,
g) pozÏaÂdat o vydaÂnõÂ noveÂho obcÏanskeÂho pruÊkazu do
10 dnuÊ po nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ soudu
o omezenõÂ zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm,
h) odevzdat do 10 dnuÊ obcÏanskyÂ pruÊkaz okresnõÂmu
uÂrÏadu, kteryÂ jej vydal, nebo obecnõÂmu uÂrÏadu poveÏrÏeneÂmu vedenõÂm matrik podle mõÂsta sveÂho trvaleÂho pobytu, jestlizÏe ukoncÏil trvalyÂ pobyt na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, pozbyl staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ
nebo bylo prokaÂzaÂno, zÏe nenõÂ obcÏanem CÏeskeÂ republiky,
i) odevzdat dosavadnõÂ obcÏanskyÂ pruÊkaz nebo potvrzenõÂ o obcÏanskeÂm pruÊkazu anebo potvrzenõÂ
o zmeÏneÏ mõÂsta trvaleÂho pobytu a potvrzenõÂ
o zmeÏneÏ rodinneÂho stavu, poprÏõÂpadeÏ zmeÏneÏ prÏõÂjmenõÂ v souvislosti se zmeÏnou stavu snÏatkem
okresnõÂmu uÂrÏadu nebo obecnõÂmu uÂrÏadu poveÏrÏeneÂmu vedenõÂm matrik v mõÂsteÏ jeho trvaleÂho pobytu prÏi prÏevzetõÂ noveÂho obcÏanskeÂho pruÊkazu,
j) dostavit se ve stanoveneÂ lhuÊteÏ na vyzvaÂnõÂ k okresnõÂmu uÂrÏadu prÏõÂslusÏneÂmu k vydaÂnõÂ obcÏanskeÂho
pruÊkazu nebo obecnõÂmu uÂrÏadu poveÏrÏeneÂmu vedenõÂm matrik v mõÂsteÏ jeho trvaleÂho pobytu za uÂcÏelem provedenõÂ uÂkonuÊ souvisejõÂcõÂch s vydaÂnõÂm obcÏanskeÂho pruÊkazu.

) § 3 odst. 1 zaÂkona cÏ. 94/1963 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 234/1992 Sb. a zaÂkona cÏ. 91/1998 Sb.
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(2) Jde-li o obcÏana, jehozÏ zpuÊsobilost k praÂvnõÂm
uÂkonuÊm byla rozhodnutõÂm soudu omezena tak, zÏe
nenõÂ zpuÊsobilyÂ povinnosti podle odstavce 1 splnit, prÏechaÂzejõÂ tyto povinnosti na opatrovnõÂka. V prÏõÂpadeÏ obcÏana, kteryÂ je zbaven zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm
a maÂ obcÏanskyÂ pruÊkaz, prÏechaÂzejõÂ na opatrovnõÂka povinnosti podle odstavce 1 põÂsm. a), b) a h) a povinnost
odevzdat neplatnyÂ obcÏanskyÂ pruÊkaz.
§ 15
Povinnosti dalsÏõÂch osob
(1) KazÏdyÂ, kdo nalezne cizõÂ obcÏanskyÂ pruÊkaz, potvrzenõÂ o obcÏanskeÂm pruÊkazu, potvrzenõÂ o zmeÏneÏ mõÂsta trvaleÂho pobytu, potvrzenõÂ o zmeÏneÏ rodinneÂho
stavu, poprÏõÂpadeÏ zmeÏneÏ prÏõÂjmenõÂ v souvislosti se zmeÏnou stavu snÏatkem, je povinen jej odevzdat do 10 dnuÊ
ktereÂmukoli okresnõÂmu uÂrÏadu nebo obecnõÂmu uÂrÏadu
poveÏrÏeneÂmu vedenõÂm matrik anebo policii. Stejnou povinnost maÂ i obcÏan, kteryÂ ohlaÂsil ztraÂtu obcÏanskeÂho
pruÊkazu, jestlizÏe dosavadnõÂ obcÏanskyÂ pruÊkaz nalezne
nebo jej zõÂskaÂ zpeÏt jinak.
(2) KazÏdyÂ, kdo maÂ v drzÏenõÂ obcÏanskyÂ pruÊkaz zemrÏeleÂho obcÏana nebo obcÏana prohlaÂsÏeneÂho za
mrtveÂho, je povinen jej odevzdat bezodkladneÏ nejblizÏsÏõÂmu okresnõÂmu uÂrÏadu nebo obecnõÂmu uÂrÏadu poveÏrÏeneÂmu vedenõÂm matrik.
(3) OpatrovnõÂk je povinen odevzdat obcÏanskyÂ
pruÊkaz obcÏana, kteryÂ byl rozhodnutõÂm soudu zbaven
zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm, do 15 dnuÊ ode dne,
kdy usnesenõÂ soudu o jeho jmenovaÂnõÂ nabylo praÂvnõÂ
moci, okresnõÂmu uÂrÏadu, kteryÂ obcÏanskyÂ pruÊkaz vydal,
nebo obecnõÂmu uÂrÏadu poveÏrÏeneÂmu vedenõÂm matrik
podle mõÂsta trvaleÂho pobytu obcÏana.
§ 16
PuÊsobnost okresnõÂho uÂrÏadu, obecnõÂho uÂrÏadu a policie
(1) OkresnõÂ uÂrÏad prÏõÂslusÏnyÂ k vydaÂnõÂ obcÏanskeÂho
pruÊkazu nebo obecnõÂ uÂrÏad poveÏrÏenyÂ vedenõÂm matrik
podle mõÂsta trvaleÂho pobytu obcÏana je povinen prÏevzõÂt
na zÏaÂdost obcÏana obcÏanskyÂ pruÊkaz do uÂschovy po
dobu jeho dlouhodobeÂho pobytu v zahranicÏõÂ.
(2) OkresnõÂ uÂrÏad, policie nebo obecnõÂ uÂrÏad poveÏrÏenyÂ vedenõÂm matrik jsou opraÂvneÏni zadrzÏet obcÏanovi
neplatnyÂ obcÏanskyÂ pruÊkaz, povinni vydat mu o teÂto
skutecÏnosti potvrzenõÂ o obcÏanskeÂm pruÊkazu a obcÏanskyÂ pruÊkaz odeslat okresnõÂmu uÂrÏadu, kteryÂ obcÏanskyÂ
pruÊkaz vydal, spolu s oznaÂmenõÂm cÏõÂsla vydaneÂho potvrzenõÂ o obcÏanskeÂm pruÊkazu.
(3) OkresnõÂ uÂrÏad nebo obecnõÂ uÂrÏad poveÏrÏenyÂ vedenõÂm matrik, jemuzÏ obcÏan odevzdal obcÏanskyÂ pruÊkaz

14
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podle § 14 põÂsm. h) nebo § 15, plnõÂ obdobneÏ povinnosti
uvedeneÂ v odstavci 2.
(4) OkresnõÂ uÂrÏad nebo obecnõÂ uÂrÏad poveÏrÏenyÂ vedenõÂm matrik, jemuzÏ byla ohlaÂsÏena ztraÂta, odcizenõÂ,
posÏkozenõÂ nebo znicÏenõÂ obcÏanskeÂho pruÊkazu, je povinen oznaÂmit tuto skutecÏnost a cÏõÂslo vydaneÂho potvrzenõÂ o obcÏanskeÂm pruÊkazu okresnõÂmu uÂrÏadu prÏõÂslusÏneÂmu k vydaÂnõÂ obcÏanskeÂho pruÊkazu.
(5) OhlaÂsõÂ-li obcÏan policii odcizenõÂ obcÏanskeÂho
pruÊkazu, je policie povinna oznaÂmit okresnõÂmu uÂrÏadu,
kteryÂ obcÏanskyÂ pruÊkaz vydal, jeho odcizenõÂ a cÏõÂslo vydaneÂho potvrzenõÂ o obcÏanskeÂm pruÊkazu.
(6) Policie je povinna bezodkladneÏ odeslat obcÏanskyÂ pruÊkaz, odevzdanyÂ jako naÂlez, okresnõÂmu uÂrÏadu,
kteryÂ obcÏanskyÂ pruÊkaz vydal; rovneÏzÏ je povinna sdeÏlit
okresnõÂmu uÂrÏadu cÏõÂslo vydaneÂho potvrzenõÂ o obcÏanskeÂm pruÊkazu.
Â ST PA
Â TA
Â
CÏ A
Ê KAZU
Ê
EVIDENCE OBCÏANSKYÂCH PRU
§ 17
(1) Evidence obcÏanskyÂch pruÊkazuÊ je vedena v informacÏnõÂm systeÂmu, jehozÏ provozovatelem 14) je ministerstvo.
(2) Evidence obcÏanskyÂch pruÊkazuÊ obsahuje
jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a rodneÂ cÏõÂslo obcÏana,
cÏõÂslo a seÂrii obcÏanskeÂho pruÊkazu,
datum vydaÂnõÂ obcÏanskeÂho pruÊkazu,
uÂrÏad, kteryÂ obcÏanskyÂ pruÊkaz vydal,
dobu platnosti obcÏanskeÂho pruÊkazu,
podobu a podpis obcÏana,
titul a veÏdeckou hodnost obcÏana,
cÏõÂsla a seÂrie ztracenyÂch a odcizenyÂch obcÏanskyÂch
pruÊkazuÊ,
i) cÏõÂsla vydanyÂch potvrzenõÂ o obcÏanskeÂm pruÊkazu,
j) cÏõÂsla vydanyÂch potvrzenõÂ o zmeÏneÏ mõÂsta trvaleÂho
pobytu, o zmeÏneÏ rodinneÂho stavu, poprÏõÂpadeÏ
zmeÏneÏ prÏõÂjmenõÂ v souvislosti se zmeÏnou stavu
snÏatkem,
k) cÏõÂslo zÏaÂdosti.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

(3) Pro vyÂkon staÂtnõÂ spraÂvy na uÂseku obcÏanskyÂch
pruÊkazuÊ vyuzÏõÂvaÂ ministerstvo a okresnõÂ uÂrÏady z evidence obyvatel tyto uÂdaje:
a) jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, prÏõÂpadneÏ jejich zmeÏnu, rodneÂ
prÏõÂjmenõÂ,

) § 11 zaÂkona cÏ. 256/1992 Sb., o ochraneÏ osobnõÂch uÂdajuÊ v informacÏnõÂch systeÂmech.
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b) datum narozenõÂ,
c) pohlavõÂ a jeho zmeÏnu,
d) mõÂsto a okres narozenõÂ a u obcÏana, kteryÂ se narodil
v cizineÏ, pouze staÂt narozenõÂ,
e) rodneÂ cÏõÂslo,
f) staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ,
g) adresu mõÂsta trvaleÂho pobytu, vcÏetneÏ adresy trvaleÂho pobytu v dobeÏ narozenõÂ obcÏana,
h) pocÏaÂtek trvaleÂho pobytu, poprÏõÂpadeÏ datum zrusÏenõÂ uÂdaje o mõÂstu trvaleÂho pobytu,
i) zbavenõÂ nebo omezenõÂ zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm
uÂkonuÊm,
j) zaÂkaz pobytu a dobu jeho trvaÂnõÂ,
k) rodneÂ cÏõÂslo otce, matky, poprÏõÂpadeÏ jineÂho zaÂkonneÂho zaÂstupce; v prÏõÂpadeÏ, zÏe jeden z rodicÏuÊ nemaÂ
rodneÂ cÏõÂslo, datum jeho narozenõÂ,
l) rodinnyÂ stav, datum a mõÂsto jeho zmeÏny,
m) rodneÂ cÏõÂslo manzÏela, poprÏõÂpadeÏ jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ
manzÏela cizince, pokud nemaÂ prÏideÏleneÂ rodneÂ
cÏõÂslo,
n) rodneÂ cÏõÂslo dõÂteÏte,
o) datum, mõÂsto a okres uÂmrtõÂ a u obcÏana, kteryÂ zemrÏel v cizineÏ, pouze staÂt uÂmrtõÂ.

denõÂm informacÏnõÂho systeÂmu se postupuje podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.16)

(4) OkresnõÂ uÂrÏad je pro ministerstvo zprostrÏedkovatelem15) uÂdajuÊ vedenyÂch v evidenci obcÏanskyÂch pruÊkazuÊ.

OkresnõÂ uÂrÏad je povinen nejmeÂneÏ jednou rocÏneÏ
proveÂst kontrolu plneÏnõÂ uÂkoluÊ stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem obcõÂm.17)

(5) Evidence obcÏanskyÂch pruÊkazuÊ se v informacÏnõÂm systeÂmu vede po dobu 15 let od uÂmrtõÂ obcÏana.

§ 20
Povinnost zachovaÂvat mlcÏenlivost

(6) OkresnõÂ uÂrÏad vede evidenci obcÏanskyÂch pruÊkazuÊ, ktereÂ vydal. Tato evidence je vedena
a) na zÏaÂdostech a obsahuje uÂdaje uvedeneÂ v § 3
odst. 1 azÏ 4,
b) na tiskopisech a obsahuje cÏõÂsla a seÂrie ztracenyÂch
a odcizenyÂch obcÏanskyÂch pruÊkazuÊ, cÏõÂsla vydanyÂch
potvrzenõÂ o obcÏanskeÂm pruÊkazu, o zmeÏneÏ mõÂsta
trvaleÂho pobytu, o zmeÏneÏ rodinneÂho stavu, poprÏõÂpadeÏ zmeÏneÏ prÏõÂjmenõÂ v souvislosti se zmeÏnou
stavu snÏatkem.
(7) Evidence zÏaÂdostõÂ a tiskopisuÊ uvedenyÂch v odstavci 6 se vede po dobu 15 let od vydaÂnõÂ obcÏanskeÂho
pruÊkazu.
(8) PrÏi archivovaÂnõÂ dokumentace souvisejõÂcõÂ s ve-

§ 18
PoskytovaÂnõÂ uÂdajuÊ z informacÏnõÂho systeÂmu
(1) Ministerstvo a okresnõÂ uÂrÏady poskytujõÂ uÂdaje
z informacÏnõÂho systeÂmu, pouze pokud tak stanovõÂ
zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis, a to v rozsahu tõÂmto zvlaÂsÏtnõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem vymezeneÂm.
(2) Subjekty, ktereÂ zõÂskaÂvajõÂ uÂdaje z informacÏnõÂho
systeÂmu podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,
a) nejsou opraÂvneÏny k jejich shromazÏd'ovaÂnõÂ, prÏedaÂvaÂnõÂ a vyuzÏõÂvaÂnõÂ mimo puÊsobnost stanovenou
v tomto prÏedpisu,
b) jsou povinny zajistit ochranu dat prÏed naÂhodnyÂm
nebo neopraÂvneÏnyÂm prÏõÂstupem nebo zpracovaÂvaÂnõÂm.
Â ST SÏ ESTA
Â
CÏ A
Â , PR
Â , ZMOCN
Ï ECHODNA
Ï OVACIÂ
SPOLECÏNA
Â
Ï
Â
Ï
A ZAVERECNA USTANOVENIÂ
§ 19
Kontrola

(1) ZameÏstnanci ministerstva, okresnõÂch uÂrÏaduÊ
a obcõÂ, zameÏstnanci a prÏõÂslusÏnõÂci policie, jakozÏ i osoby,
ktereÂ zabezpecÏujõÂ vyÂrobu a vyplnÏovaÂnõÂ obcÏanskyÂch
pruÊkazuÊ, jsou povinni zachovaÂvat mlcÏenlivost o skutecÏnostech, se kteryÂmi se seznaÂmili prÏi sveÂ cÏinnosti v souvislosti s provaÂdeÏnõÂm zaÂkona nebo v prÏõÂmeÂ souvislosti
s nõÂm. Tato povinnost jim trvaÂ i po skoncÏenõÂ pracovneÏpraÂvnõÂho nebo sluzÏebnõÂho pomeÏru.
(2) Povinnosti zachovaÂvat mlcÏenlivost mohou byÂt
osoby uvedeneÂ v odstavci 1 zprosÏteÏny pouze tõÂm, v jehozÏ zaÂjmu tuto povinnost majõÂ, anebo ve verÏejneÂm
zaÂjmu vedoucõÂm zameÏstnancem, a to põÂsemneÏ s uvedenõÂm rozsahu a uÂcÏelu; tõÂm nenõÂ dotcÏena povinnost oznamovat urcÏiteÂ skutecÏnosti orgaÂnuÊm prÏõÂslusÏnyÂm podle
zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.18)

15

) § 13 zaÂkona cÏ. 256/1992 Sb.

16

) ZaÂkon cÏ. 97/1974 Sb., o archivnictvõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 343/1992 Sb.
) § 5 zaÂkona cÏ. 425/1990 Sb., o okresnõÂch uÂrÏadech, uÂpraveÏ jejich puÊsobnosti a o neÏkteryÂch dalsÏõÂch opatrÏenõÂch s tõÂm souvisejõÂcõÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 266/1991 Sb., zaÂkona cÏ. 542/1991 Sb., zaÂkona cÏ. 321/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 254/1994 Sb. a zaÂkona
cÏ. 18/1997 Sb.
18
) NaprÏõÂklad § 8 trestnõÂho rÏaÂdu.
17
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§ 21
PracovneÏpraÂvnõÂ vztahy
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§ 25

PraÂva a povinnosti z pracovneÏpraÂvnõÂch vztahuÊ zameÏstnancuÊ, kterÏõÂ ke dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona vykonaÂvajõÂ cÏinnosti v oblasti obcÏanskyÂch pruÊkazuÊ, prÏechaÂzejõÂ ke dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona z policie na
okresnõÂ uÂrÏady, v jejichzÏ uÂzemnõÂm obvodu majõÂ tito zameÏstnanci pracovisÏteÏ.
§ 22
UÂtvary policie, ktereÂ vydaÂvaly obcÏanskeÂ pruÊkazy
do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, jsou povinny
prÏedat spisovou dokumentaci obcÏanskyÂch pruÊkazuÊ prÏõÂslusÏnyÂm okresnõÂm uÂrÏaduÊm nejpozdeÏji do 30 dnuÊ ode
dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.

(1) V obcÏanskeÂm pruÊkazu vydaneÂm prÏed uÂcÏinnostõÂ tohoto zaÂkona, ve vydaneÂm potvrzenõÂ o obcÏanskeÂm pruÊkazu, o zmeÏneÏ mõÂsta trvaleÂho pobytu,
o zmeÏneÏ rodinneÂho stavu, poprÏõÂpadeÏ zmeÏneÏ prÏõÂjmenõÂ
v souvislosti se zmeÏnou stavu snÏatkem se nesmõÂ provaÂdeÏt zÏaÂdneÂ zaÂpisy, zmeÏny nebo opravy.
(2) PrÏi zmeÏneÏ rodinneÂho stavu snÏatkem, poprÏõÂpadeÏ zmeÏneÏ prÏõÂjmenõÂ v souvislosti se zmeÏnou stavu
snÏatkem oddeÏlõÂ uÂrÏad nebo orgaÂn cõÂrkve opraÂvneÏnyÂ oddaÂvat u obcÏanskeÂho pruÊkazu vydaneÂho do 30. dubna
1993 pravyÂ hornõÂ roh prÏednõÂch desek a u obcÏanskyÂch
pruÊkazuÊ vydanyÂch po 30. dubnu 1993, ktereÂ neobsahujõÂ strojoveÏ cÏitelneÂ uÂdaje, levyÂ dolnõÂ roh. Pro dalsÏõÂ
postup platõÂ ustanovenõÂ § 12 prÏimeÏrÏeneÏ.
§ 26

§ 23
NenõÂ-li v tomto zaÂkoneÏ stanoveno jinak, postupuje se v rÏõÂzenõÂ, v neÏmzÏ se rozhoduje o praÂvech, praÂvem chraÂneÏnyÂch zaÂjmech nebo povinnostech obyvatel,
podle spraÂvnõÂho rÏaÂdu.
§ 24
Platnost dosavadnõÂch obcÏanskyÂch pruÊkazuÊ
(1) ObcÏanskeÂ pruÊkazy vydaneÂ do 30. dubna 1993,
v nichzÏ nenõÂ vyznacÏeno staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ, pozbyÂvajõÂ
platnosti dnem 31. prosince 2001.
(2) ObcÏanskeÂ pruÊkazy bez strojoveÏ cÏitelnyÂch
uÂdajuÊ, ktereÂ budou vydaÂny do 31. prosince 2001, pozbyÂvajõÂ platnosti dnem 31. prosince 2005. K zÏaÂdosti
podaneÂ do 31. prosince 2001 je obcÏan povinen prÏilozÏit
2 fotografie.
(3) ObcÏanskeÂ pruÊkazy vydaneÂ prÏede dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona platõÂ po dobu v nich uvedenou,
nejdeÂle vsÏak do 31. prosince 2005.

Ministerstvo stanovõÂ vyhlaÂsÏkou
a) vzor obcÏanskeÂho pruÊkazu a pozÏadavky na technickeÂ provedenõÂ fotografie pro vydaÂnõÂ obcÏanskeÂho
pruÊkazu,
b) vzor potvrzenõÂ o obcÏanskeÂm pruÊkazu,
c) vzor potvrzenõÂ o zmeÏneÏ rodinneÂho stavu, poprÏõÂpadeÏ zmeÏneÏ prÏõÂjmenõÂ v souvislosti se zmeÏnou
stavu snÏatkem,
d) vzor zÏaÂdosti.
§ 27
ZrusÏovacõÂ ustanovenõÂ
ZrusÏuje se zaÂkon cÏ. 75/1957 Sb., o obcÏanskyÂch
pruÊkazech.
§ 28
Â
UcÏinnost
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem, kdy nabude
uÂcÏinnosti zaÂkon, kteryÂm se zavede informacÏnõÂ systeÂm
evidence obyvatel, nejpozdeÏji vsÏak dnem 1. cÏervence
2000.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. SÏpidla v. r.
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329
Â K ON
ZA
ze dne 30. listopadu 1999
o cestovnõÂch dokladech a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 283/1991 Sb., o Policii CÏeskeÂ republiky,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, (zaÂkon o cestovnõÂch dokladech)
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T PRVN IÂ
CÏ A
CESTOVNIÂ DOKLADY
§1
PrÏedmeÏt uÂpravy
Tento zaÂkon upravuje vydaÂvaÂnõÂ cestovnõÂch dokladuÊ staÂtnõÂm obcÏanuÊm CÏeskeÂ republiky (daÂle jen ¹obcÏanª), jejich pouzÏõÂvaÂnõÂ obcÏany a vedenõÂ evidencõÂ cestovnõÂch dokladuÊ.
H LAVA I
Â NIÂ CESTOVNIÂCH DOKLADU
Ê
VYDAÂVA

s platnyÂm cestovnõÂm dokladem v provoznõÂ dobeÏ
a v souladu s uÂcÏelem zrÏõÂzenõÂ hranicÏnõÂho prÏechodu. ObcÏan mladsÏõÂ 15 let smõÂ opustit uÂzemõÂ bez vlastnõÂho cestovnõÂho dokladu jen s rodicÏem, v jehozÏ cestovnõÂm dokladu je zapsaÂn.
(2) StanovõÂ-li mezinaÂrodnõÂ smlouva, zÏe uÂzemõÂ lze
opousÏteÏt na jinyÂch mõÂstech, nezÏ na hranicÏnõÂch prÏechodech, (daÂle jen ¹jineÂ mõÂstoª), lze jineÂ mõÂsto pouzÏõÂvat jen
v rozsahu stanoveneÂm takovou mezinaÂrodnõÂ smlouvou.
(3) ObcÏan opousÏteÏjõÂcõÂ uÂzemõÂ nebo vstupujõÂcõÂ na
uÂzemõÂ je povinen na vyÂzvu prÏedlozÏit svuÊj cestovnõÂ doklad a strpeÏt jeho kontrolu. VyÂzva k prÏedlozÏenõÂ cestovnõÂho dokladu a jeho kontrola prÏõÂslusÏõÂ Policii CÏeskeÂ
republiky (daÂle jen ¹policieª).
(4) Ministerstvo vnitra (daÂle jen ¹ministerstvoª)
stanovõÂ vyhlaÂsÏkou seznam hranicÏnõÂch prÏechoduÊ, jejich
provoznõÂ dobu a uÂcÏel zrÏõÂzenõÂ.

DõÂ l 1
Pojem, druhy a pouzÏõÂvaÂnõÂ cestovnõÂch dokladuÊ
Pojem a pouzÏõÂvaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu
§2
(1) CestovnõÂ doklad je verÏejnaÂ listina opravnÏujõÂcõÂ
obcÏana k opusÏteÏnõÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky (daÂle jen
¹uÂzemõÂª) prÏes hranicÏnõÂ prÏechod, nestanovõÂ-li jinak
mezinaÂrodnõÂ smlouva, jõÂzÏ je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna,
(daÂle jen ¹mezinaÂrodnõÂ smlouvaª). CestovnõÂm dokladem obcÏan prokazuje sveÂ jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, rodneÂ cÏõÂslo,
podobu, staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky1) (daÂle jen
¹staÂtnõÂ obcÏanstvõÂª) a dalsÏõÂ uÂdaje zapsaneÂ v cestovnõÂm
dokladu podle tohoto zaÂkona.
(2) CestovnõÂ doklad je zakaÂzaÂno ponechaÂvat a prÏijõÂmat jako zaÂstavu a odebõÂrat jej prÏi vstupu do objektuÊ
nebo na pozemky.
§3
(1) Opustit uÂzemõÂ prÏes hranicÏnõÂ prÏechod lze jen

§4
HranicÏnõÂm prÏechodem se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona
rozumõÂ
a) mõÂsto vymezeneÂ mezinaÂrodnõÂ smlouvou urcÏeneÂ
k prÏekracÏovaÂnõÂ staÂtnõÂch hranic,
b) mezinaÂrodnõÂ letisÏteÏ,2) anebo
c) prostor mezinaÂrodnõÂho vlaku nebo paluba plavidla
mezinaÂrodnõÂ osobnõÂ nebo naÂkladnõÂ vodnõÂ dopravy
v dobeÏ, kdy je v tomto prostoru provaÂdeÏna kontrola cestovnõÂch dokladuÊ.
§5
Druhy cestovnõÂch dokladuÊ
a)
b)
c)
d)

(1) Druhy cestovnõÂch dokladuÊ jsou
cestovnõÂ pas,
diplomatickyÂ pas,
sluzÏebnõÂ pas,
cestovnõÂ pruÊkaz,

) ZaÂkon cÏ. 40/1993 Sb., o nabyÂvaÂnõÂ a pozbyÂvaÂnõÂ staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 272/1993 Sb., zaÂkona
cÏ. 140/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 139/1996 Sb. a zaÂkona cÏ. 194/1999 Sb.
ZaÂkon cÏ. 193/1999 Sb., o staÂtnõÂm obcÏanstvõÂ neÏkteryÂch byÂvalyÂch cÏeskoslovenskyÂch staÂtnõÂch obcÏanuÊ.
2
) ZaÂkon cÏ. 49/1997 Sb., o civilnõÂm letectvõÂ a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ
(zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
1
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e) jinyÂ cestovnõÂ doklad na zaÂkladeÏ mezinaÂrodnõÂ
smlouvy.
(2) CestovnõÂ doklady uvedeneÂ v odstavci 1
põÂsm. a) azÏ c) jsou opatrÏeny strojoveÏ cÏitelnou zoÂnou.
CestovnõÂ pas se strojoveÏ cÏitelnou zoÂnou se vydaÂvaÂ ve
lhuÊteÏ 30 dnuÊ. ZÏaÂdaÂ-li obcÏan o vydaÂnõÂ cestovnõÂho pasu
v kratsÏõÂ lhuÊteÏ, lze mu vydat cestovnõÂ pas do 30 dnuÊ bez
strojoveÏ cÏitelneÂ zoÂny.
(3) VyhlaÂsÏkou stanovõÂ
a) ministerstvo vzory cestovnõÂho pasu, cestovnõÂho
pruÊkazu a vzory jinyÂch cestovnõÂch dokladuÊ vydaÂvanyÂch na zaÂkladeÏ mezinaÂrodnõÂ smlouvy, pokud je
nestanovõÂ tato smlouva,
b) Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ vzory diplomatickeÂho pasu a sluzÏebnõÂho pasu.
UÂdaje zapisovaneÂ do cestovnõÂho dokladu
§6
(1) Do cestovnõÂho dokladu lze zapsat pouze uÂdaje
stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem, nestanovõÂ-li jinak mezinaÂrodnõÂ smlouva.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

(2) CestovnõÂ doklad musõÂ obsahovat uÂdaje o
jmeÂnu a prÏõÂjmenõÂ,
dni, meÏsõÂci, roku a mõÂsteÏ narozenõÂ,
rodneÂm cÏõÂsle,
pohlavõÂ,
staÂtnõÂm obcÏanstvõÂ,
diplomatickeÂ nebo sluzÏebnõÂ hodnosti (funkci),
jde-li o diplomatickyÂ nebo sluzÏebnõÂ pas,
podpisu obcÏana,
podobeÏ obcÏana,
uÂzemnõÂ a cÏasoveÂ platnosti cestovnõÂho dokladu,
cÏõÂslu dokladu,
datu vydaÂnõÂ a orgaÂnu, kteryÂ jej vydal.

(3) Podpis obcÏana se u cestovnõÂho dokladu nevyzÏaduje, pokud je jeho opatrÏenõÂ spojeno s prÏekaÂzÏkou
teÏzÏko prÏekonatelnou.
§7
(1) Na zÏaÂdost obcÏana zapõÂsÏe do cestovnõÂho dokladu orgaÂn prÏõÂslusÏnyÂ k jeho vydaÂnõÂ takeÂ tyto uÂdaje:
a) do cestovnõÂho dokladu rodicÏe jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ,
den, meÏsõÂc a rok narozenõÂ a pohlavõÂ obcÏana mladsÏõÂho 15 let,
b) oznacÏenõÂ absolventa vysÏsÏõÂ odborneÂ sÏkoly,3) akademickyÂ titul, stavovskeÂ oznacÏenõÂ, jinyÂ titul absol-

3
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venta vysokeÂ sÏkoly (daÂle jen ¹titulª) nebo veÏdeckou hodnost;4) zõÂskal-li obcÏan võÂce tituluÊ nebo veÏdeckyÂch hodnostõÂ, zapõÂsÏe se pouze jeden titul
a jedna veÏdeckaÂ hodnost podle vyÂbeÏru obcÏana.
(2) UÂdaje uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. a) muÊzÏe do
cestovnõÂho dokladu zapsat v zahranicÏõÂ diplomatickaÂ
mise CÏeskeÂ republiky nebo konzulaÂrnõÂ uÂrÏad CÏeskeÂ republiky (daÂle jen ¹zastupitelskyÂ uÂrÏadª).
§8
Do strojoveÏ cÏitelneÂ zoÂny cestovnõÂho pasu, diplomatickeÂho pasu nebo sluzÏebnõÂho pasu se zapisujõÂ ve
strojoveÏ cÏitelneÂ podobeÏ tyto uÂdaje v porÏadõÂ:
a) druh pasu,
b) vydaÂvajõÂcõÂ staÂt,
c) prÏõÂjmenõÂ a jmeÂno,
d) cÏõÂslo pasu,
e) staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ,
f) den, meÏsõÂc a rok narozenõÂ,
g) pohlavõÂ,
h) datum uplynutõÂ platnosti pasu,
i) rodneÂ cÏõÂslo,
j) kontrolnõÂ cÏõÂslice, ktereÂ jsou cÏõÂselnyÂm vyjaÂdrÏenõÂm
vybranyÂch uÂdajuÊ ve strojoveÏ cÏitelneÂ zoÂneÏ.
§9
(1) Policie muÊzÏe na hranicÏnõÂm prÏechodu zapsat
do cestovnõÂho dokladu rok, meÏsõÂc, den, hodinu a smeÏr
opusÏteÏnõÂ uÂzemõÂ, pocÏet deÏtõÂ cestujõÂcõÂch v doprovodu rodicÏe, pokud jsou zapsaÂny v jeho cestovnõÂm dokladu,
a naÂzev hranicÏnõÂho prÏechodu. Tyto uÂdaje musõÂ policie
zapsat na hranicÏnõÂm prÏechodu do cestovnõÂho dokladu,
pokud o to obcÏan pozÏaÂdaÂ.
(2) JednaÂ-li se o cestovnõÂ doklad, do neÏhozÏ nelze
uÂdaje podle odstavce 1 zapsat, policie vydaÂ na hranicÏnõÂm prÏechodu drzÏiteli takoveÂho cestovnõÂho dokladu na
jeho zÏaÂdost põÂsemneÂ potvrzenõÂ s teÏmito uÂdaji.
§ 10
ZmeÏny uÂdajuÊ
(1) V cestovnõÂm dokladu lze proveÂst zmeÏny uÂdajuÊ o
a) obcÏanu mladsÏõÂm 15 let, zapsaneÂm do cestovnõÂho
dokladu rodicÏe, je-li tõÂmto cestovnõÂm dokladem
cestovnõÂ pas, diplomatickyÂ pas, sluzÏebnõÂ pas nebo
cestovnõÂ pruÊkaz,

) § 27a zaÂkona cÏ. 29/1984 Sb., o soustaveÏ zaÂkladnõÂch sÏkol, strÏednõÂch sÏkol a vysÏsÏõÂch odbornyÂch sÏkol (sÏkolskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 138/1995 Sb.
4
) ZaÂkon cÏ. 111/1998 Sb., o vysokyÂch sÏkolaÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o vysokyÂch sÏkolaÂch).

b) cÏasoveÂ platnosti cestovnõÂho dokladu, je-li tõÂmto
dokladem cestovnõÂ pruÊkaz.
(2) V jineÂm cestovnõÂm dokladu vydaneÂm podle
mezinaÂrodnõÂ smlouvy lze proveÂst zmeÏny zapsanyÂch
uÂdajuÊ, jen pokud to mezinaÂrodnõÂ smlouva umozÏnÏuje.
(3) ZmeÏny uÂdajuÊ v cestovnõÂch dokladech provaÂdeÏjõÂ orgaÂny prÏõÂslusÏneÂ k jejich vydaÂnõÂ nebo zastupitelskeÂ
uÂrÏady.
§ 11
UÂzemnõÂ a cÏasovaÂ platnost
(1) CestovnõÂ pas, diplomatickyÂ pas a sluzÏebnõÂ pas
se vydaÂ s uÂzemnõÂ platnostõÂ do vsÏech staÂtuÊ sveÏta a s dobou platnosti na 10 let, obcÏanuÊm mladsÏõÂm 15 let s dobou platnosti na 5 let; cestovnõÂ pas bez strojoveÏ cÏitelneÂ
zoÂny se vydaÂ s dobou platnosti na 1 rok.
(2) Dobu platnosti cestovnõÂch dokladuÊ uvedenyÂch
v odstavci 1 nelze prodlouzÏit.
§ 12
CestovnõÂ pas
(1) CestovnõÂ pas vydaÂ obcÏanovi okresnõÂ uÂrÏad,
v hlavnõÂm meÏsteÏ Praze MagistraÂt hlavnõÂho meÏsta Prahy,
pokud zaÂkon o hlavnõÂm meÏsteÏ Praze nestanovõÂ jinak,
a v meÏstech Brno, Ostrava a PlzenÏ magistraÂty teÏchto
meÏst (daÂle jen ¹okresnõÂ uÂrÏadª), prÏõÂslusÏneÂ podle mõÂsta
jeho trvaleÂho pobytu.
(2) NemaÂ-li obcÏan trvalyÂ pobyt na uÂzemõÂ, vydaÂ
cestovnõÂ pas okresnõÂ uÂrÏad prÏõÂslusÏnyÂ podle mõÂsta jeho
poslednõÂho trvaleÂho pobytu v CÏeskeÂ republice. Pokud
obcÏan nemeÏl trvalyÂ pobyt v CÏeskeÂ republice nebo pokud jej nelze zjistit, vydaÂ cestovnõÂ pas MagistraÂt meÏsta
Brna.
§ 13
DiplomatickyÂ pas
(1) DiplomatickyÂ pas vydaÂ Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
a) prezidentu republiky,
b) poslanci a senaÂtorovi,
c) cÏlenovi vlaÂdy,
Â stavnõÂho soudu, prÏedsedovi NejvysÏsÏõÂho
d) soudci U
soudu, prÏedsedovi NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu,
e) prezidentu NejvysÏsÏõÂho kontrolnõÂho uÂrÏadu,
f) manzÏelu prezidenta republiky, manzÏelu prÏedsedy
PoslaneckeÂ sneÏmovny a manzÏelu prÏedsedy SenaÂtu,
manzÏelu cÏlena vlaÂdy, manzÏelu prÏedsedy UÂstavnõÂho
soudu, manzÏelu prÏedsedy NejvysÏsÏõÂho soudu, manzÏelu prÏedsedy NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu,
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g) diplomatickeÂmu pracovnõÂku Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ, manzÏelu a nezaopatrÏeneÂmu dõÂteÏti5)
diplomatickeÂho pracovnõÂka pracujõÂcõÂho na zastupitelskeÂm uÂrÏadeÏ, pokud s nõÂm zÏijõÂ ve spolecÏneÂ domaÂcnosti v mõÂsteÏ puÊsobenõÂ.
(2) JinyÂm osobaÂm, u nichzÏ to odpovõÂdaÂ mezinaÂrodnõÂm zvyklostem, muÊzÏe byÂt diplomatickyÂ pas vydaÂn
se souhlasem ministra zahranicÏnõÂch veÏcõÂ.
§ 14
SluzÏebnõÂ pas
(1) SluzÏebnõÂ pas vydaÂ Ministerstvo zahranicÏnõÂch
veÏcõÂ
a) nejvysÏsÏõÂmu staÂtnõÂmu zaÂstupci, naÂmeÏstkovi ministra, mõÂstoprÏedsedovi NejvysÏsÏõÂho soudu, naÂmeÏstkovi nejvysÏsÏõÂho staÂtnõÂho zaÂstupce, viceprezidentovi NejvysÏsÏõÂho kontrolnõÂho uÂrÏadu, vedoucõÂmu
UÂrÏadu vlaÂdy, vedoucõÂmu KancelaÂrÏe prezidenta republiky, vedoucõÂmu KancelaÂrÏe PoslaneckeÂ sneÏmovny a vedoucõÂmu KancelaÂrÏe SenaÂtu,
b) zameÏstnanci Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ k cestaÂm prÏi plneÏnõÂ pracovnõÂch uÂkoluÊ v zahranicÏõÂ, nenõÂ-li drzÏitelem diplomatickeÂho pasu,
c) zameÏstnanci zastupitelskeÂho uÂrÏadu, pokud nenõÂ
drzÏitelem diplomatickeÂho pasu, a jeho manzÏelu
a nezaopatrÏeneÂmu dõÂteÏti,5) pokud s nõÂm zÏijõÂ ve
spolecÏneÂ domaÂcnosti v mõÂsteÏ puÊsobenõÂ.
(2) JinyÂm osobaÂm, nezÏ uvedenyÂm v odstavci 1,
muÊzÏe byÂt sluzÏebnõÂ pas vydaÂn se souhlasem ministra
zahranicÏnõÂch veÏcõÂ na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti potvrzeneÂ vedoucõÂm KancelaÂrÏe prezidenta republiky, vedoucõÂm KancelaÂrÏe PoslaneckeÂ sneÏmovny, vedoucõÂm KancelaÂrÏe SenaÂtu, prÏedsedou NejvysÏsÏõÂho soudu, prÏedsedou NejvysÏsÏõÂho spraÂvnõÂho soudu, ministrem anebo vedoucõÂm jineÂho uÂstrÏednõÂho orgaÂnu staÂtnõÂ spraÂvy, pokud cestujõÂ do
zahranicÏõÂ v zaÂlezÏitostech CÏeskeÂ republiky.
(3) SluzÏebnõÂ pas lze pouzÏõÂt pouze ke sluzÏebnõÂ cesteÏ do zahranicÏõÂ; po jejõÂm skoncÏenõÂ je drzÏitel sluzÏebnõÂho
pasu povinen jej bezodkladneÏ odevzdat orgaÂnu, kteryÂ
o vydaÂnõÂ tohoto pasu pozÏaÂdal.
(4) OrgaÂn, ktereÂmu obcÏan odevzdal sluzÏebnõÂ pas
podle odstavce 3, je povinen zabezpecÏit tento pas prÏed
ztraÂtou, odcizenõÂm, znicÏenõÂm, posÏkozenõÂm a zneuzÏitõÂm
a prÏedat jej jeho drzÏiteli, pokud maÂ uskutecÏnit sluzÏebnõÂ
cestu do zahranicÏõÂ.
§ 15
CestovnõÂ pruÊkaz
(1) ObcÏanovi, kteryÂ nemaÂ jinyÂ cestovnõÂ doklad,
lze v oduÊvodneÏnyÂch prÏõÂpadech, naprÏõÂklad prÏi ztraÂteÏ
cestovnõÂho dokladu, vydat cestovnõÂ pruÊkaz k jednotliveÂ

) § 11 zaÂkona cÏ. 117/1995 Sb., o staÂtnõÂ sociaÂlnõÂ podporÏe, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 137/1996 Sb. a zaÂkona cÏ. 242/1997 Sb.
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cesteÏ s uÂzemnõÂ a cÏasovou platnostõÂ omezenou uÂcÏelem
cesty. CestovnõÂ pruÊkaz vydaÂ okresnõÂ uÂrÏad prÏõÂslusÏnyÂ
podle mõÂsta trvaleÂho pobytu obcÏana nebo zastupitelskyÂ
uÂrÏad.
(2) ZastupitelskyÂ uÂrÏad je opraÂvneÏn za uÂcÏelem vydaÂnõÂ cestovnõÂho pruÊkazu pozÏaÂdat ministerstvo nebo
okresnõÂ uÂrÏad prÏõÂslusÏnyÂ k vydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu
o potvrzenõÂ spraÂvnosti cÏi uprÏesneÏnõÂ uÂdajuÊ uvaÂdeÏnyÂch
na zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ cestovnõÂho pruÊkazu nebo o sdeÏlenõÂ
doplnÏujõÂcõÂch uÂdajuÊ, pokud obcÏan nemuÊzÏe prÏõÂslusÏnyÂmi
doklady prokaÂzat pravdivost teÏchto uÂdajuÊ.
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k zÏaÂdosti põÂsemnyÂ souhlas zaÂkonneÂho zaÂstupce s jeho
oveÏrÏenyÂm podpisem.
(3) Za obcÏana mladsÏõÂho 15 let podaÂvaÂ zÏaÂdost zaÂkonnyÂ zaÂstupce.
(4) MõÂsto zaÂkonneÂho zaÂstupce muÊzÏe podat zÏaÂdost
podle odstavce 3 peÏstoun,7) osoba, ktereÂ byl obcÏan
mladsÏõÂ 15 let sveÏrÏen do vyÂchovy,8) anebo vedoucõÂ
uÂstavu, v neÏmzÏ se vykonaÂvaÂ uÂstavnõÂ vyÂchova obcÏana
mladsÏõÂho 15 let narÏõÂzenaÂ soudem.9) Tyto osoby prÏipojujõÂ k zÏaÂdosti souhlas zaÂkonneÂho zaÂstupce s jeho
oveÏrÏenyÂm podpisem.

§ 16
JinyÂ cestovnõÂ doklad na zaÂkladeÏ mezinaÂrodnõÂ
smlouvy

(5) Souhlas zaÂkonneÂho zaÂstupce podle odstavcuÊ 2
a 4 se nevyzÏaduje, pokud je jeho opatrÏenõÂ spojeno s prÏekaÂzÏkou teÏzÏko prÏekonatelnou.

(1) JinyÂ cestovnõÂ doklad na zaÂkladeÏ mezinaÂrodnõÂ
smlouvy vydaÂ obcÏanovi okresnõÂ uÂrÏad prÏõÂslusÏnyÂ podle
mõÂsta jeho trvaleÂho pobytu.

(6) Jde-li o osvojenõÂ nezletileÂho obcÏana do ciziny,
podaÂvaÂ zÏaÂdost mõÂsto zaÂkonneÂho zaÂstupce nebo daÂvaÂ
mõÂsto zaÂkonneÂho zaÂstupce souhlas podle odstavce 2
UÂstrÏedõÂ pro mezinaÂrodnõÂ praÂvnõÂ ochranu mlaÂdezÏe.10)

(2) NaÂmorÏnickaÂ knõÂzÏka vydanaÂ Ministerstvem
dopravy a spojuÊ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu6)
opravnÏuje k opusÏteÏnõÂ uÂzemõÂ, jestlizÏe je registrovaÂna
okresnõÂm uÂrÏadem prÏõÂslusÏnyÂm podle mõÂsta trvaleÂho pobytu obcÏana.
DõÂl 2
Postup prÏi vydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu
§ 17
PodmõÂnky k vydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu a provedenõÂ
zmeÏn jeho uÂdajuÊ

(7) Je-li zaÂkonnyÂm zaÂstupcem podle odstavce 2
nebo 4 rodicÏ, postacÏõÂ souhlas jednoho z rodicÏuÊ.
(8) Za obcÏana, kteryÂ je zbaven zpuÊsobilosti
k praÂvnõÂm uÂkonuÊm nebo jehozÏ zpuÊsobilost k praÂvnõÂm
uÂkonuÊm je omezena, podaÂvaÂ zÏaÂdost zaÂkonnyÂ zaÂstupce.
(9) Jde-li o diplomatickyÂ pas, sluzÏebnõÂ pas nebo
cestovnõÂ doklad vydaÂvanyÂ k plneÏnõÂ pracovnõÂch uÂkoluÊ
v zahranicÏõÂ podle mezinaÂrodnõÂ smlouvy, muÊzÏe podat
zÏaÂdost za obcÏana poveÏrÏenyÂ zaÂstupce praÂvnickeÂ osoby
zrÏõÂzeneÂ staÂtem.
(10) OveÏrÏenõÂ podpisu podle odstavce 2 nebo 4 se
nevyzÏaduje, jestlizÏe osoby opraÂvneÏneÂ daÂt souhlas se
zÏaÂdostõÂ vyjaÂdrÏõÂ svuÊj souhlas a zÏaÂdost podepõÂsÏõÂ prÏed
orgaÂnem prÏõÂslusÏnyÂm k vydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu,
u obecnõÂho uÂrÏadu poveÏrÏeneÂho vedenõÂm matrik11) nebo
v zahranicÏõÂ u zastupitelskeÂho uÂrÏadu.

(1) CestovnõÂ doklad lze vydat nebo zmeÏny uÂdajuÊ
v neÏm uvedenyÂch proveÂst na zÏaÂdost. ObcÏanovi se vydaÂ
cestovnõÂ doklad, pokud k tomu jsou splneÏny podmõÂnky stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem nebo mezinaÂrodnõÂ
smlouvou. ObcÏanovi, kteryÂ je drzÏitelem platneÂho cestovnõÂho pasu, lze vydat dalsÏõÂ cestovnõÂ pas jen v oduÊvodneÏnyÂch prÏõÂpadech; oduÊvodneÏnyÂm prÏõÂpadem se rozumõÂ
naprÏõÂklad vyrÏõÂzenõÂ võÂzovyÂch zaÂlezÏitostõÂ souvisejõÂcõÂch
s cestou do zahranicÏõÂ, jestlizÏe obcÏan cestovnõÂ doklad
naleÂhaveÏ potrÏebuje k jineÂ cesteÏ do zahranicÏõÂ.

(11) NemuÊzÏe-li v zahranicÏõÂ podat zÏaÂdost o vydaÂnõÂ
cestovnõÂho pruÊkazu zaÂkonnyÂ zaÂstupce nebo jinaÂ osoba
k tomu opraÂvneÏnaÂ podle odstavce 4, poprÏõÂpadeÏ podle
odstavce 8, vydaÂ zastupitelskyÂ uÂrÏad cestovnõÂ pruÊkaz
obcÏanovi z uÂrÏednõÂ moci.

(2) ZÏaÂdost o vydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu nebo
provedenõÂ zmeÏn uÂdajuÊ v neÏm uvedenyÂch muÊzÏe podat
obcÏan starsÏõÂ 15 let; pokud je obcÏan nezletilyÂ, prÏipojõÂ

(12) Nelze-li k zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ cestovnõÂho pruÊkazu podaneÂ v zahranicÏõÂ zõÂskat souhlas zaÂkonneÂho zaÂstupce nebo jinyÂch osob k tomu opraÂvneÏnyÂch podle

6

) § 27 zaÂkona cÏ. 61/1952 Sb., o naÂmorÏnõÂ plavbeÏ.
) ZaÂkon cÏ. 50/1973 Sb., o peÏstounskeÂ peÂcÏi, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 58/1984 Sb., zaÂkona cÏ. 118/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 307/1993 Sb.,
zaÂkona cÏ. 118/1995 Sb. a zaÂkona cÏ. 160/1995 Sb.
8
) § 45 zaÂkona cÏ. 94/1963 Sb., o rodineÏ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 132/1982 Sb. a zaÂkona cÏ. 91/1998 Sb.
9
Â stavnõÂho soudu cÏ. 72/1995 Sb. a zaÂkona cÏ. 91/1998 Sb.
) § 46 zaÂkona cÏ. 94/1963 Sb., ve zneÏnõÂ naÂlezu U
10
) § 23 vlaÂdnõÂho narÏõÂzenõÂ cÏ. 59/1964 Sb., o uÂkolech naÂrodnõÂch vyÂboruÊ prÏi peÂcÏi o deÏti.
11
) ZaÂkon cÏ. 268/1949 Sb., o matrikaÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
7
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odstavce 2 nebo 4, vydaÂ zastupitelskyÂ uÂrÏad cestovnõÂ
pruÊkaz bez tohoto souhlasu.
§ 18
Osoby opraÂvneÏneÂ k podaÂnõÂ zÏaÂdosti podle tohoto
zaÂkona se mohou daÂt zastupovat na zaÂkladeÏ plneÂ moci
prÏi rÏõÂzenõÂ o vydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu nebo provedenõÂ
zmeÏn uÂdajuÊ v cestovnõÂm dokladu, s vyÂjimkou prÏevzetõÂ
cestovnõÂho dokladu.
§ 19
MõÂsto podaÂnõÂ zÏaÂdosti
(1) ZÏaÂdost o vydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu nebo zÏaÂdost o provedenõÂ zmeÏn uÂdajuÊ v cestovnõÂm dokladu se
podaÂvaÂ na tiskopisech (§ 20 odst. 4) u orgaÂnu prÏõÂslusÏneÂho k vydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu nebo u zastupitelskeÂho uÂrÏadu.
(2) JednaÂ-li se o cestovnõÂ pas, cestovnõÂ pruÊkaz
nebo jinyÂ cestovnõÂ doklad na zaÂkladeÏ mezinaÂrodnõÂ
smlouvy, lze podat zÏaÂdost podle odstavce 1 u okresnõÂho
uÂrÏadu mimo mõÂsto trvaleÂho pobytu obcÏana anebo
u obecnõÂho uÂrÏadu poveÏrÏeneÂho vedenõÂm matrik.11)
§ 20
NaÂlezÏitosti zÏaÂdosti
(1) ZÏaÂdost o vydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu obsahuje
uÂdaje uvedeneÂ v § 6 odst. 2 põÂsm. a) azÏ g) a tyto uÂdaje:
a) rodneÂ prÏõÂjmenõÂ a rodneÂ cÏõÂslo obcÏana, pokud se
nezapisuje do cestovnõÂho dokladu,
b) adresu trvaleÂho pobytu na uÂzemõÂ. ObcÏan zÏijõÂcõÂ
v zahranicÏõÂ uvaÂdõÂ adresu sveÂho poslednõÂho trvaleÂho pobytu v CÏeskeÂ republice; pokud jej nemeÏl,
uvaÂdõÂ adresu poslednõÂho trvaleÂho pobytu svyÂch
rodicÏuÊ nebo jineÂho zaÂkonneÂho zaÂstupce v CÏeskeÂ
republice,
c) jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a rodneÂ cÏõÂslo manzÏela nebo rodicÏuÊ, jde-li o vydaÂnõÂ diplomatickeÂho pasu nebo
sluzÏebnõÂho pasu manzÏelu nebo nezaopatrÏeneÂmu
dõÂteÏti drzÏitele diplomatickeÂho nebo sluzÏebnõÂho
pasu,
d) oduÊvodneÏnõÂ, pokud obcÏan zÏaÂdaÂ o vydaÂnõÂ dalsÏõÂho
cestovnõÂho pasu (§ 17 odst. 1),
e) uÂdaje, ktereÂ jsou podmõÂnkou vydaÂnõÂ cestovnõÂho
dokladu na zaÂkladeÏ mezinaÂrodnõÂ smlouvy.
(2) K zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu se prÏiklaÂdaÂ 1 fotografie o rozmeÏru 35 mm x 45 mm, odpovõÂdajõÂcõÂ soucÏasneÂ podobeÏ obcÏana, zobrazujõÂcõÂ obcÏana
v cÏelneÂm pohledu, v obcÏanskeÂm odeÏvu, bez pokryÂvky
hlavy, bez bryÂlõÂ s tmavyÂmi skly, s vyÂjimkou nevido-

12
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myÂch, s vyÂsÏkou oblicÏejoveÂ cÏaÂsti hlavy od ocÏõÂ k bradeÏ
minimaÂlneÏ 13 mm (daÂle jen ¹fotografieª), kteraÂ splnÏuje
pozÏadavky na technickeÂ provedenõÂ stanoveneÂ vyhlaÂsÏkou ministerstva. Jde-li o cestovnõÂ doklad bez strojoveÏ
cÏitelneÂ zoÂny, diplomatickyÂ pas nebo sluzÏebnõÂ pas, prÏiklaÂdajõÂ se 2 fotografie. K zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ cestovnõÂho
dokladu lze v oduÊvodneÏneÂm prÏõÂpadeÏ z naÂbozÏenskyÂch
nebo zdravotnõÂch duÊvoduÊ prÏedlozÏit fotografii s pokryÂvkou hlavy; tato pokryÂvka nesmõÂ zakryÂvat oblicÏejovou
cÏaÂst zpuÊsobem, kteryÂ by znemozÏnÏoval identifikaci.
(3) ZÏaÂdost o provedenõÂ zmeÏn v cestovnõÂm dokladu obsahuje uÂdaje uvedeneÂ v odstavci 1 v rozsahu
potrÏebneÂm k provedenõÂ zmeÏny.
(4) Vzor tiskopisu zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ cestovnõÂho
dokladu, zÏaÂdosti o provedenõÂ zmeÏn uÂdajuÊ v cestovnõÂm
dokladu a pozÏadavky na technickeÂ provedenõÂ fotografie stanovõÂ vyhlaÂsÏkou ministerstvo; je-li cestovnõÂm dokladem diplomatickyÂ nebo sluzÏebnõÂ pas, stanovõÂ vzor
tiskopisu teÏchto zÏaÂdostõÂ vyhlaÂsÏkou Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ.
§ 21
ProkazovaÂnõÂ uÂdajuÊ v zÏaÂdosti
(1) ZÏadatel je povinen uveÂst v zÏaÂdosti podle § 20
odst. 1 nebo § 20 odst. 3 pravdiveÏ vsÏechny pozÏadovaneÂ
uÂdaje a jejich pravdivost prokaÂzat. NemuÊzÏe-li prokaÂzat
pravdivost pozÏadovanyÂch uÂdajuÊ, je povinen prÏedlozÏit
podklady pro jejich zjisÏteÏnõÂ. Pravdivost uÂdajuÊ uvaÂdeÏnyÂch v zÏaÂdosti se prokazuje doklady podle zvlaÂsÏtnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ,12) poprÏõÂpadeÏ dalsÏõÂmi doklady podle
mezinaÂrodnõÂ smlouvy, jednaÂ-li se o jinyÂ cestovnõÂ doklad vydaÂvanyÂ na jejõÂm zaÂkladeÏ.
(2) Pokud je dokladem o jmeÂnu nebo prÏõÂjmenõÂ
matricÏnõÂ doklad vydanyÂ matrikou cizõÂho staÂtu, je zÏadatel povinen prÏedlozÏit matricÏnõÂ doklad vydanyÂ
zvlaÂsÏtnõÂ matrikou.13) PrÏedlozÏenõÂ tohoto dokladu se nevyzÏaduje v prÏõÂpadeÏ stanoveneÂm zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem, anebo stanovõÂ-li tak mezinaÂrodnõÂ smlouva.
(3) OrgaÂn prÏõÂslusÏnyÂ k vydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu
nebo k provedenõÂ zmeÏn uÂdajuÊ v cestovnõÂm dokladu
zastavõÂ rÏõÂzenõÂ, pokud osoba opraÂvneÏnaÂ podat zÏaÂdost
neprokaÂzÏe ve lhuÊteÏ stanoveneÂ rozhodnutõÂm tohoto
orgaÂnu o prÏerusÏenõÂ rÏõÂzenõÂ pravdivost uÂdajuÊ pozÏadovanyÂch v zÏaÂdosti nebo neprÏedlozÏõÂ podklady pro jejich
zjisÏteÏnõÂ.
§ 22
PrÏevzetõÂ cestovnõÂho dokladu
(1) CestovnõÂ doklad muÊzÏe prÏevzõÂt
a) obcÏan starsÏõÂ 15 let,

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 268/1949 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkon cÏ. 328/1999 Sb., o obcÏanskyÂch pruÊkazech.
) § 21 zaÂkona cÏ. 268/1949 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 68/1993 Sb.
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b) zaÂkonnyÂ zaÂstupce nebo peÏstoun obcÏana mladsÏõÂho
15 let, osoba, ktereÂ byl tento obcÏan sveÏrÏen do vyÂchovy, vedoucõÂ uÂstavu, v neÏmzÏ se vykonaÂvaÂ
uÂstavnõÂ vyÂchova obcÏana mladsÏõÂho 15 let, anebo
UÂstrÏedõÂ pro mezinaÂrodnõÂ praÂvnõÂ ochranu mlaÂdezÏe,
c) zaÂkonnyÂ zaÂstupce obcÏana, kteryÂ byl zbaven zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm uÂkonuÊm nebo jehozÏ zpuÊsobilost k praÂvnõÂm uÂkonuÊm byla omezena, anebo
d) poveÏrÏenyÂ zaÂstupce praÂvnickeÂ osoby zrÏõÂzeneÂ staÂtem, jednaÂ-li se o diplomatickyÂ pas, sluzÏebnõÂ pas
nebo jinyÂ cestovnõÂ doklad vydanyÂ k plneÏnõÂ pracovnõÂch uÂkoluÊ v zahranicÏõÂ podle mezinaÂrodnõÂ
smlouvy.
(2) Osoby uvedeneÂ v odstavci 1 jsou povinny
osobneÏ se dostavit k prÏevzetõÂ cestovnõÂho dokladu
k orgaÂnu, u ktereÂho podaly zÏaÂdost o vydaÂnõÂ cestovnõÂho
dokladu, poprÏõÂpadeÏ k jineÂmu orgaÂnu opraÂvneÏneÂmu
prÏedaÂvat cestovnõÂ doklady, kteryÂ uvedly v teÂto zÏaÂdosti.
OdeprÏenõÂ vydaÂnõÂ a odneÏtõÂ cestovnõÂho dokladu
§ 23
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rozhodne o odneÏtõÂ zadrzÏeneÂho cestovnõÂho dokladu
nebo o jeho vraÂcenõÂ do 15 dnuÊ poteÂ, co obdrzÏel oznaÂmenõÂ o zadrzÏenõÂ cestovnõÂho dokladu.
(5) OdvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ o odneÏtõÂ cestovnõÂho dokladu nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
§ 25
OrgaÂn, kteryÂ rozhodl o odeprÏenõÂ vydaÂnõÂ nebo
o odneÏtõÂ cestovnõÂho dokladu, vydaÂ nebo vraÂtõÂ cestovnõÂ
doklad obcÏanovi na jeho põÂsemnou zÏaÂdost, pokud pominul duÊvod pro toto odeprÏenõÂ nebo odneÏtõÂ.
§ 26
Vyhovuje-li se podle tohoto zaÂkona v plneÂm rozsahu podaÂnõÂ zÏadatele, na zaÂkladeÏ ktereÂho se vydaÂ cestovnõÂ doklad, provaÂdõÂ zmeÏny uÂdajuÊ v tomto dokladu
nebo se vracõÂ odnÏatyÂ cestovnõÂ doklad, nevydaÂvaÂ se rozhodnutõÂ ve spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ.15)
§ 27

VydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu se odeprÏe nebo vydanyÂ cestovnõÂ doklad se odejme na zÏaÂdost
a) soudu obcÏanovi, proti ktereÂmu je narÏõÂzen vyÂkon
soudnõÂho rozhodnutõÂ pro neplneÏnõÂ vyzÏivovacõÂ povinnosti nebo financÏnõÂch zaÂvazkuÊ,
b) orgaÂnu cÏinneÂho v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ obcÏanovi, proti
ktereÂmu je vedeno trestnõÂ stõÂhaÂnõÂ pro uÂmyslnyÂ
trestnyÂ cÏin, nebo
c) orgaÂnu, jenzÏ vykonaÂvaÂ rozhodnutõÂ nebo jeho vyÂkon zarÏizuje podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,14) obcÏanovi, kteryÂ nevykonal trest odneÏtõÂ
svobody za uÂmyslnyÂ trestnyÂ cÏin, jestlizÏe mu trest
nebyl prominut nebo vyÂkon trestu nebyl promlcÏen.

Na registraci naÂmorÏnickeÂ knõÂzÏky se vztahujõÂ ustanovenõÂ cÏaÂsti prvnõÂ hlavy prvnõÂ dõÂlu druheÂho tohoto
zaÂkona; odeprÏenõÂm vydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu se rozumõÂ odeprÏenõÂ registrace naÂmorÏnickeÂ knõÂzÏky, odneÏtõÂm
cestovnõÂho dokladu zrusÏenõÂ provedeneÂ registrace naÂmorÏnickeÂ knõÂzÏky.

§ 24

(2) CestovnõÂ doklad se stane neplatnyÂm, jestlizÏe
orgaÂn prÏõÂslusÏnyÂ k jeho vydaÂnõÂ rozhodne, zÏe
a) jeho drzÏitel podstatneÏ zmeÏnil svou podobu (§ 20
odst. 2),
b) je posÏkozen tak, zÏe zaÂpisy v neÏm uvedeneÂ jsou
necÏitelneÂ nebo je porusÏena jeho celistvost,
c) obsahuje nespraÂvneÂ uÂdaje nebo neopraÂvneÏneÏ provedeneÂ zmeÏny.

(1) O odeprÏenõÂ vydaÂnõÂ nebo o odneÏtõÂ cestovnõÂho
dokladu rozhoduje orgaÂn prÏõÂslusÏnyÂ k jeho vydaÂnõÂ.
(2) Bylo-li rozhodnuto nebo lze-li duÊvodneÏ ocÏekaÂvat, zÏe bude rozhodnuto o odneÏtõÂ cestovnõÂho dokladu, muÊzÏe cestovnõÂ doklad zadrzÏet orgaÂn prÏõÂslusÏnyÂ
k vydaÂnõÂ cestovnõÂch dokladuÊ, policie nebo jinyÂ orgaÂn
cÏinnyÂ v trestnõÂm rÏõÂzenõÂ.
(3) OrgaÂn, kteryÂ cestovnõÂ doklad zadrzÏel, je povinen vydat o tom jeho drzÏiteli potvrzenõÂ a cestovnõÂ doklad bezodkladneÏ zaslat orgaÂnu prÏõÂslusÏneÂmu k jeho vydaÂnõÂ s uvedenõÂm duÊvoduÊ zadrzÏenõÂ.
(4) OrgaÂn prÏõÂslusÏnyÂ k vydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu
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§ 28
(1) CestovnõÂ doklad je neplatnyÂ, jestlizÏe
a) uplynula doba platnosti v neÏm uvedenaÂ,
b) drzÏitel cestovnõÂho dokladu pozbyl staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ,
c) drzÏitel cestovnõÂho dokladu zemrÏel nebo byl prohlaÂsÏen za mrtveÂho.

(3) DiplomatickyÂ nebo sluzÏebnõÂ pas je neplatnyÂ
takeÂ tehdy, jestlizÏe zanikne duÊvod, pro kteryÂ byl vydaÂn. JinyÂ cestovnõÂ doklad na zaÂkladeÏ mezinaÂrodnõÂ
smlouvy je neplatnyÂ takeÂ tehdy, jestlizÏe jeho drzÏitel
jizÏ nesplnÏuje podmõÂnky stanoveneÂ touto mezinaÂrodnõÂ
smlouvou pro jeho vydaÂnõÂ.

) ZaÂkon cÏ. 141/1961 Sb., o trestnõÂm rÏõÂzenõÂ soudnõÂm (trestnõÂ rÏaÂd), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
) ZaÂkon cÏ. 71/1967 Sb., o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ (spraÂvnõÂ rÏaÂd).
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DõÂ l 3
Evidence cestovnõÂch dokladuÊ
InformacÏnõÂ systeÂm evidence cestovnõÂch dokladuÊ
§ 29
(1) Evidence cestovnõÂch dokladuÊ je vedena v informacÏnõÂm systeÂmu, jehozÏ provozovatelem16) je ministerstvo.
(2) InformacÏnõÂ systeÂm evidence cestovnõÂch dokladuÊ je veden na prostrÏedcõÂch vyÂpocÏetnõÂ techniky
a obsahuje
a) uÂdaje o zÏaÂdostech o vydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu:
cÏõÂslo zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ cestovnõÂho pasu se strojoveÏ
cÏitelnou zoÂnou,
b) uÂdaje o vydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu:
1. jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a rodneÂ cÏõÂslo drzÏitele,
2. cÏõÂslo a druh vydaneÂho cestovnõÂho dokladu,
3. datum vydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu,
4. dobu platnosti cestovnõÂho dokladu,
5. orgaÂn, kteryÂ cestovnõÂ doklad vydal,
6. podobu (§ 20 odst. 2) a podpis drzÏitele,
7. uÂdaje uvedeneÂ v § 7 odst. 1 põÂsm. b),
8. jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, datum narozenõÂ a pohlavõÂ obcÏana mladsÏõÂho 15 let zapsaneÂho v cestovnõÂm
dokladu rodicÏe,
9. prodlouzÏenõÂ doby platnosti cestovnõÂho dokladu,
c) uÂdaje o ztracenyÂch nebo odcizenyÂch cestovnõÂch
dokladech:
cÏõÂslo a druh ztraceneÂho nebo odcizeneÂho cestovnõÂho dokladu,
d) uÂdaje o zadrzÏenõÂ cestovnõÂho dokladu:
1. druh a cÏõÂslo cestovnõÂho dokladu, kteryÂ maÂ byÂt
nebo byl zadrzÏen,
2. orgaÂn, kteryÂ pozÏaÂdal o zadrzÏenõÂ cestovnõÂho dokladu,
3. orgaÂn, kteryÂ cestovnõÂ doklad zadrzÏel,
4. datum a duÊvod zadrzÏenõÂ cestovnõÂho dokladu,
5. datum a duÊvod vraÂcenõÂ zadrzÏeneÂho cestovnõÂho
dokladu,
6. jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a rodneÂ cÏõÂslo drzÏitele,
e) uÂdaje o odeprÏenõÂ vydaÂnõÂ nebo odneÏtõÂ cestovnõÂho
dokladu:
1. druh a cÏõÂslo cestovnõÂho dokladu, kteryÂ byl odnÏat,
2. orgaÂn, kteryÂ pozÏaÂdal o odeprÏenõÂ vydaÂnõÂ nebo
odneÏtõÂ cestovnõÂho dokladu,
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3. orgaÂn, kteryÂ rozhodl o odeprÏenõÂ vydaÂnõÂ nebo
odneÏtõÂ cestovnõÂho dokladu,
4. datum a duÊvod odeprÏenõÂ vydaÂnõÂ nebo odneÏtõÂ
cestovnõÂho dokladu,
5. datum a duÊvod vraÂcenõÂ odnÏateÂho cestovnõÂho
dokladu,
6. jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a rodneÂ cÏõÂslo obcÏana, k neÏmuzÏ
se vztahujõÂ uÂdaje o odeprÏenõÂ vydaÂnõÂ nebo odneÏtõÂ cestovnõÂho dokladu.
(3) UÂdaje uvedeneÂ v odstavci 2 põÂsm. b) a c) se
uchovaÂvajõÂ po dobu 15 let od skoncÏenõÂ platnosti cestovnõÂho dokladu, uÂdaje uvedeneÂ v odstavci 2 põÂsm. d)
se uchovaÂvajõÂ po dobu nezbytnou ke splneÏnõÂ uÂcÏelu zadrzÏenõÂ cestovnõÂho dokladu a uÂdaje uvedeneÂ v odstavci 2
põÂsm. e) se uchovaÂvajõÂ po dobu 3 let ode dne nabytõÂ
praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ, jednaÂ-li se o odeprÏenõÂ vydaÂnõÂ
cestovnõÂho dokladu, a po dobu 15 let od skoncÏenõÂ platnosti cestovnõÂho dokladu, jednaÂ-li se o jeho odneÏtõÂ.
§ 30
(1) OrgaÂn prÏõÂslusÏnyÂ k vydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu
je pro ministerstvo zprostrÏedkovatelem17) uÂdajuÊ uvedenyÂch v informacÏnõÂm systeÂmu evidence cestovnõÂch
dokladuÊ.
(2) OrgaÂn prÏõÂslusÏnyÂ k vydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu
je pro uÂcÏely vyÂkonu sveÂ puÊsobnosti uzÏivatelem18)
uÂdajuÊ z informacÏnõÂho systeÂmu evidence cestovnõÂch dokladuÊ.
(3) Pro vyÂkon staÂtnõÂ spraÂvy na uÂseku cestovnõÂch
dokladuÊ vyuzÏõÂvaÂ ministerstvo, Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ a okresnõÂ uÂrÏady z informacÏnõÂho systeÂmu evidence obyvatel tyto uÂdaje o obcÏanech:
a) jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, prÏõÂpadneÏ jejich zmeÏnu, rodneÂ
prÏõÂjmenõÂ,
b) datum narozenõÂ,
c) pohlavõÂ a jeho zmeÏnu,
d) mõÂsto a okres narozenõÂ a u obcÏana, kteryÂ se narodil
v cizineÏ, pouze staÂt narozenõÂ,
e) rodneÂ cÏõÂslo,
f) staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ,
g) adresu mõÂsta trvaleÂho pobytu,
h) pocÏaÂtek trvaleÂho pobytu, poprÏõÂpadeÏ datum zrusÏenõÂ uÂdaje o mõÂstu trvaleÂho pobytu,
i) zbavenõÂ nebo omezenõÂ zpuÊsobilosti k praÂvnõÂm
uÂkonuÊm,
j) rodneÂ cÏõÂslo nebo datum narozenõÂ otce, matky, poprÏõÂpadeÏ jineÂho zaÂkonneÂho zaÂstupce,
k) jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, datum narozenõÂ, pohlavõÂ a rodneÂ

) § 11 zaÂkona cÏ. 256/1992 Sb., o ochraneÏ osobnõÂch uÂdajuÊ v informacÏnõÂch systeÂmech.
) § 13 zaÂkona cÏ. 256/1992 Sb.
18
) § 12 zaÂkona cÏ. 256/1992 Sb.
17
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cÏõÂslo dõÂteÏte, ktereÂ maÂ byÂt zapsaÂno do cestovnõÂho
dokladu.
(4) Pro uÂcÏely vyÂkonu sveÂ puÊsobnosti mohou
uÂdaje uvedeneÂ v § 29 odst. 2 põÂsm. d) vyuzÏõÂvat orgaÂny,
ktereÂ jsou podle tohoto zaÂkona opraÂvneÏny zadrzÏet cestovnõÂ doklad, a uÂdaje uvedeneÂ v § 29 odst. 2 põÂsm. e)
mohou vyuzÏõÂvat orgaÂny, ktereÂ jsou podle tohoto zaÂkona opraÂvneÏny odeprÏõÂt vydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu
nebo odejmout cestovnõÂ doklad, anebo orgaÂny, ktereÂ
podle tohoto zaÂkona mohou pozÏaÂdat o odeprÏenõÂ vydaÂnõÂ nebo odneÏtõÂ cestovnõÂho dokladu.
(5) Ministerstvo a orgaÂny prÏõÂslusÏneÂ k vydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu poskytujõÂ uÂdaje z informacÏnõÂho systeÂmu evidence cestovnõÂch dokladuÊ, pokud tak stanovõÂ
zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis, a to v rozsahu tõÂmto zvlaÂsÏtnõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem vymezeneÂm.
(6) Subjekty, ktereÂ zõÂskaÂvajõÂ osobnõÂ uÂdaje z informacÏnõÂho systeÂmu evidence cestovnõÂch dokladuÊ podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu
a) nejsou opraÂvneÏny k jejich shromazÏd'ovaÂnõÂ, prÏedaÂvaÂnõÂ a vyuzÏõÂvaÂnõÂ mimo puÊsobnost stanovenou
v tomto prÏedpisu,
b) jsou povinny zajistit ochranu dat prÏed naÂhodnyÂm
nebo neopraÂvneÏnyÂm prÏõÂstupem nebo zpracovaÂvaÂnõÂm.
(7) Ochrana osobnõÂch uÂdajuÊ v informacÏnõÂm systeÂmu evidence cestovnõÂch dokladuÊ je stanovena zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.19)
§ 31
VedenõÂ spisoveÂ dokumentace
(1) OrgaÂn prÏõÂslusÏnyÂ k vydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu
vede spisovou dokumentaci zÏaÂdostõÂ a dalsÏõÂch põÂsemnostõÂ naÂlezÏejõÂcõÂch ke spraÂvnõÂmu rÏõÂzenõÂ o
a) vydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu,
b) provedenõÂ zmeÏn cestovnõÂho dokladu,
c) registraci naÂmorÏnickeÂ knõÂzÏky,
d) odneÏtõÂ cestovnõÂho dokladu,
e) prÏestupcõÂch na uÂseku cestovnõÂch dokladuÊ.
(2) Spisovou dokumentaci o zmeÏnaÂch uÂdajuÊ v cestovnõÂm dokladu uvedenou v odstavci 1 vede kromeÏ
orgaÂnuÊ prÏõÂslusÏnyÂch k vydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu teÂzÏ
zastupitelskyÂ uÂrÏad.
(3) OrgaÂny prÏõÂslusÏneÂ k vydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu vedou spisovou dokumentaci o ztraÂteÏ, odcizenõÂ,
naÂlezu, posÏkozenõÂ, znicÏenõÂ nebo zneuzÏitõÂ cestovnõÂho
dokladu.
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(4) PrÏi archivovaÂnõÂ spisoveÂ dokumentace se postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.20)
HLAVA I I
Â USTANOVENIÂ
SPOLECÏNA
Povinnosti obcÏanuÊ a opraÂvneÏnõÂ orgaÂnuÊ souvisejõÂcõÂ
s jejich porusÏenõÂm
§ 32
(1) DrzÏitel cestovnõÂho dokladu je povinen
a) chraÂnit cestovnõÂ doklad prÏed ztraÂtou, odcizenõÂm,
posÏkozenõÂm nebo zneuzÏitõÂm,
b) odevzdat bez zbytecÏneÂho odkladu neplatnyÂ cestovnõÂ doklad nebo cestovnõÂ doklad, kteryÂ je zaplneÏn zaÂznamy, orgaÂnu prÏõÂslusÏneÂmu k jeho vydaÂnõÂ, obecnõÂmu uÂrÏadu poveÏrÏeneÂmu vedenõÂm matrik, zastupitelskeÂmu uÂrÏadu anebo neprodleneÏ na
vyzÏaÂdaÂnõÂ orgaÂnuÊm policie. Tyto orgaÂny mu vystavõÂ potvrzenõÂ o odevzdaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu.
(2) DrzÏitel cestovnõÂho dokladu je povinen ohlaÂsit
neprodleneÏ ztraÂtu, odcizenõÂ cestovnõÂho dokladu anebo
jeho naÂlez orgaÂnu prÏõÂslusÏneÂmu k jeho vydaÂnõÂ, poprÏõÂpadeÏ obecnõÂmu uÂrÏadu poveÏrÏeneÂmu vedenõÂm matrik
nebo nejblizÏsÏõÂmu uÂtvaru policie. Tyto orgaÂny mu vystavõÂ potvrzenõÂ o ztraÂteÏ nebo odcizenõÂ cestovnõÂho dokladu.
(3) DrzÏitel cestovnõÂho dokladu je v zahranicÏõÂ povinen ohlaÂsit neprodleneÏ ztraÂtu, odcizenõÂ cestovnõÂho
dokladu nebo jeho naÂlez nejblizÏsÏõÂmu zastupitelskeÂmu
uÂrÏadu, nestanovõÂ-li jinak mezinaÂrodnõÂ smlouva. Po naÂvratu do CÏeskeÂ republiky je obcÏan povinen ohlaÂsit
ztraÂtu nebo odcizenõÂ cestovnõÂho dokladu takeÂ orgaÂnu
prÏõÂslusÏneÂmu k jeho vydaÂnõÂ.
(4) OrgaÂn prÏõÂslusÏnyÂ k vydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu,
obecnõÂ uÂrÏad poveÏrÏenyÂ vedenõÂm matrik, zastupitelskyÂ
uÂrÏad nebo policie muÊzÏe zadrzÏet neplatnyÂ cestovnõÂ doklad drzÏiteli, kteryÂ nesplnil povinnost jej odevzdat,
nebo o ktereÂm lze mõÂt duÊvodneÏ za to, zÏe se stane neplatnyÂm na zaÂkladeÏ rozhodnutõÂ podle § 28 odst. 2.
OrgaÂn, kteryÂ cestovnõÂ doklad zadrzÏel, je povinen vydat
obcÏanovi potvrzenõÂ o zadrzÏenõÂ cestovnõÂho dokladu
a bezodkladneÏ zaslat cestovnõÂ doklad orgaÂnu prÏõÂslusÏneÂmu k jeho vydaÂnõÂ s uvedenõÂm duÊvoduÊ jeho zadrzÏenõÂ.
§ 33
(1) Kdo zõÂskaÂ cestovnõÂ doklad jineÂho obcÏana, je
povinen jej neprodleneÏ odevzdat orgaÂnu prÏõÂslusÏneÂmu
k jeho vydaÂnõÂ, poprÏõÂpadeÏ obecnõÂmu uÂrÏadu poveÏrÏeneÂmu

) ZaÂkon cÏ. 256/1992 Sb.
) ZaÂkon cÏ. 97/1974 Sb., o archivnictvõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 343/1992 Sb.
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vedenõÂm matrik, nejblizÏsÏõÂmu uÂtvaru policie nebo zastupitelskeÂmu uÂrÏadu. Tuto povinnost maÂ i ten, kdo
maÂ nebo zõÂskaÂ cestovnõÂ doklad osoby, kteraÂ zemrÏela
nebo byla prohlaÂsÏena za mrtveÂho.
(2) OrgaÂny uvedeneÂ v odstavci 1 mohou zadrzÏet
cizõÂ cestovnõÂ doklad tomu, kdo nesplnil povinnost jej
neprodleneÏ odevzdat. OrgaÂn, kteryÂ cestovnõÂ doklad zadrzÏel, je povinen vydat osobeÏ potvrzenõÂ o zadrzÏenõÂ cestovnõÂho dokladu a bezodkladneÏ zaslat cestovnõÂ doklad
orgaÂnu prÏõÂslusÏneÂmu k jeho vydaÂnõÂ s uvedenõÂm duÊvodu
jeho zadrzÏenõÂ.
(3) OrgaÂn prÏõÂslusÏnyÂ k vydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu
vraÂtõÂ drzÏiteli zadrzÏenyÂ cestovnõÂ doklad do 15 dnuÊ poteÂ,
co jej obdrzÏel, pokud cestovnõÂ doklad nepozbyl platnosti a pokud neshledal duÊvod pro jeho odneÏtõÂ.
§ 34
(1) OrgaÂn prÏõÂslusÏnyÂ k projednaÂvaÂnõÂ prÏestupkuÊ na
uÂseku cestovnõÂch dokladuÊ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu21) a policie provaÂdeÏjõÂcõÂ kontrolu cestovnõÂch
dokladuÊ prÏi opousÏteÏnõÂ uÂzemõÂ muÊzÏe zadrzÏet cestovnõÂ
doklad obcÏanovi, kteryÂ je podezrÏelyÂ ze spaÂchaÂnõÂ prÏestupku na uÂseku cestovnõÂch dokladuÊ. OrgaÂn prÏõÂslusÏnyÂ
k projednaÂvaÂnõÂ prÏestupkuÊ nebo policie je povinna vydat obcÏanovi potvrzenõÂ o zadrzÏenõÂ jeho cestovnõÂho dokladu a cestovnõÂ doklad bezodkladneÏ zaslat orgaÂnu prÏõÂslusÏneÂmu k jeho vydaÂnõÂ s uvedenõÂm duÊvodu jeho zadrzÏenõÂ.
(2) OrgaÂn prÏõÂslusÏnyÂ k vydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu
vraÂtõÂ drzÏiteli zadrzÏenyÂ cestovnõÂ doklad do 15 dnuÊ po
jeho zadrzÏenõÂ, pokud cestovnõÂ doklad nepozbyl platnosti a pokud neshledal duÊvod pro jeho odneÏtõÂ.
§ 35
Kontrola
OkresnõÂ uÂrÏad je povinen nejmeÂneÏ jednou rocÏneÏ
proveÂst kontrolu plneÏnõÂ uÂkoluÊ stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem u obecnõÂho uÂrÏadu poveÏrÏeneÂho vedenõÂm matrik.22)
§ 36
(1) ZameÏstnanci ministerstva, Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ, okresnõÂch uÂrÏaduÊ a obcõÂ poveÏrÏenyÂch vedenõÂm matrik, zameÏstnanci a prÏõÂslusÏnõÂci policie a osoby,
ktereÂ zabezpecÏujõÂ vyÂrobu a vyplnÏovaÂnõÂ cestovnõÂch dokladuÊ, jsou povinni zachovaÂvat mlcÏenlivost o skutecÏnostech, se kteryÂmi se seznaÂmili prÏi provaÂdeÏnõÂ tohoto
zaÂkona nebo v prÏõÂmeÂ souvislosti s nõÂm. Tato povinnost

21
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trvaÂ i po skoncÏenõÂ pracovnõÂho nebo sluzÏebnõÂho pomeÏru.
(2) Povinnosti zachovaÂvat mlcÏenlivost mohou byÂt
osoby uvedeneÂ v odstavci 1 zprosÏteÏny pouze tõÂm, v jehozÏ zaÂjmu tuto povinnost majõÂ, anebo ve verÏejneÂm
zaÂjmu vedoucõÂm zameÏstnancem, a to põÂsemneÏ s uvedenõÂm rozsahu a uÂcÏelu; tõÂm nenõÂ dotcÏena povinnost oznamovat urcÏiteÂ skutecÏnosti orgaÂnuÊm prÏõÂslusÏnyÂm podle
zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.23)
§ 37
NenõÂ-li stanoveno jinak, postupuje se prÏi rozhodovaÂnõÂ podle tohoto zaÂkona podle spraÂvnõÂho rÏaÂdu.15)
H LAVA I I I
Ï ECHODNAÂ USTANOVENIÂ
PR
§ 38
PraÂva a povinnosti z pracovneÏpraÂvnõÂch vztahuÊ zameÏstnancuÊ, kterÏõÂ ke dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona vykonaÂvajõÂ cÏinnosti v oblasti cestovnõÂch dokladuÊ obcÏanuÊ,
prÏechaÂzejõÂ z policie na okresnõÂ uÂrÏady, v jejichzÏ uÂzemnõÂm obvodu majõÂ tito zameÏstnanci pracovisÏteÏ.
§ 39
Policie je povinna prÏedat spisovou dokumentaci
k cestovnõÂm dokladuÊm okresnõÂm uÂrÏaduÊm prÏõÂslusÏnyÂm
k jejich vydaÂvaÂnõÂ nejpozdeÏji do 30 dnuÊ od nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
§ 40
(1) CestovnõÂ doklady vydaneÂ podle zaÂkona cÏ. 216/
/1991 Sb., o cestovnõÂch dokladech a cestovaÂnõÂ do zahranicÏõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 150/1996 Sb., se povazÏujõÂ za
vydaneÂ podle tohoto zaÂkona.
(2) PrÏi rÏõÂzenõÂch o vydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu,
provedenõÂ zmeÏn uÂdajuÊ v cestovnõÂch dokladech nebo
prodlouzÏenõÂ doby jeho platnosti, kteraÂ byla zahaÂjena
do dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, se postupuje podle
zaÂkona cÏ. 216/1991 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 150/1996
Sb.
§ 41
(1) Do 31. prosince 2001 mohou okresnõÂ uÂrÏady
vydaÂvat mõÂsto cestovnõÂho pasu se strojoveÏ cÏitelnou zoÂnou cestovnõÂ pasy bez strojoveÏ cÏitelneÂ zoÂny s dobou
platnosti na 5 let; dobu platnosti tohoto cestovnõÂho
pasu nelze prodlouzÏit.

) ZaÂkon cÏ. 200/1990 Sb., o prÏestupcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
) ZaÂkon cÏ. 425/1990 Sb., o okresnõÂch uÂrÏadech, uÂpraveÏ jejich puÊsobnosti a o neÏkteryÂch dalsÏõÂch opatrÏenõÂch s tõÂm souvisejõÂcõÂch,
ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 266/1991 Sb., zaÂkona cÏ. 542/1991 Sb., zaÂkona cÏ. 321/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 254/1994 Sb. a zaÂkona cÏ. 18/
/1997 Sb.
23
) NaprÏõÂklad § 8 zaÂkona cÏ. 141/1961 Sb.
22
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(2) OkresnõÂ uÂrÏad vydaÂ cestovnõÂ pas podle odstavce 1 do 30 dnuÊ.
Â ST D RU HA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona cÏ. 283/1991 Sb.

plnÏuje zaÂkon cÏ. 123/1992 Sb., o pobytu cizincuÊ na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 190/1994 Sb., zaÂkon cÏ. 216/1991 Sb.,
o cestovnõÂch dokladech a cestovaÂnõÂ do zahranicÏõÂ, a zaÂkon cÏ. 498/1990 Sb., o uprchlõÂcõÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 317/1993 Sb., se cÏlaÂnek II zrusÏuje.

§ 42
ZaÂkon cÏ. 283/1991 Sb., o Policii CÏeskeÂ republiky,
ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 26/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 67/1993 Sb.,
zaÂkona cÏ. 163/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 326/1993 Sb., zaÂkona
cÏ. 82/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 152/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 18/
/1997 Sb., naÂlezu UÂstavnõÂho soudu cÏ. 186/1997 Sb.,
Â stavnõÂho soudu cÏ. 138/1999 Sb., zaÂkona
naÂlezu U
cÏ. 168/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 325/1999 Sb. a zaÂkona
cÏ. 326/1999 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. V § 2 odstavci 2 se veÏta druhaÂ zrusÏuje.
2. V § 3 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) Policie je podrÏõÂzena Ministerstvu vnitra (daÂle
jen ¹ministerstvoª).ª.
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Â ST CÏ TV RTA
Â
CÏ A
Â VEÏRECÏNA
Â USTANOVENIÂ
ZA
§ 44
ZrusÏovacõÂ ustanovenõÂ
ZrusÏujõÂ se:
1. ZaÂkon cÏ. 216/1991 Sb., o cestovnõÂch dokladech
a cestovaÂnõÂ do zahranicÏõÂ.
2. ZaÂkon cÏ. 214/1993 Sb., o oznacÏovaÂnõÂ neÏkteryÂch
cestovnõÂch dokladuÊ a o zkraÂcenõÂ doby jejich platnosti v souvislosti se zaÂnikem CÏeskeÂ a SlovenskeÂ
FederativnõÂ Republiky.
§ 45
Â
UcÏinnost

Â ST T R
Ï ET IÂ
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona cÏ. 150/1996 Sb.
§ 43
V zaÂkoneÏ cÏ. 150/1996 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ a do-

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem, kdy nabude
uÂcÏinnosti zaÂkon, kteryÂm se zavede informacÏnõÂ systeÂm
evidence obyvatel, nejpozdeÏji vsÏak dnem 1. cÏervence
2000.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. SÏpidla v. r.
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330
Â DY
Ï IÂ Z EN IÂ VL A
NA R
ze dne 27. rÏõÂjna 1999,
kteryÂm se meÏnõÂ narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 126/1996 Sb., kteryÂm se provaÂdõÂ zaÂkon cÏ. 247/1995 Sb.,
o volbaÂch do Parlamentu CÏeskeÂ republiky a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ,
a kteryÂm se doplnÏuje narÏõÂzenõÂ vlaÂdy CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky cÏ. 512/1991 Sb.,
kteryÂm se provaÂdõÂ zaÂkon cÏ. 216/1991 Sb., o cestovnõÂch dokladech a cestovaÂnõÂ do zahranicÏõÂ,
ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 267/1993 Sb.
VlaÂda narÏizuje k provedenõÂ zaÂkona cÏ. 247/1995
Sb., o volbaÂch do Parlamentu CÏeskeÂ republiky
a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 212/1996 Sb.:
CÏl. I
NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 126/1996 Sb., kteryÂm se provaÂdõÂ
zaÂkon cÏ. 247/1995 Sb., o volbaÂch do Parlamentu CÏeskeÂ
republiky a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, a kteryÂm se doplnÏuje narÏõÂzenõÂ vlaÂdy CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky cÏ. 512/1991 Sb., kteryÂm
se provaÂdõÂ zaÂkon cÏ. 216/1991 Sb., o cestovnõÂch dokladech a cestovaÂnõÂ do zahranicÏõÂ, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ vlaÂdy
cÏ. 267/1993 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. § 2 se zrusÏuje.

2. CÏaÂst druhaÂ se zrusÏuje.
CÏl. II
ZrusÏujõÂ se:
1. NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 512/1991 Sb., kteryÂm se provaÂdõÂ
zaÂkon cÏ. 216/1991 Sb., o cestovnõÂch dokladech
a cestovaÂnõÂ do zahranicÏõÂ.
2. NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 267/1993 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ
a doplnÏuje narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 512/1991 Sb., kteryÂm
se provaÂdõÂ zaÂkon cÏ. 216/1991 Sb., o cestovnõÂch dokladech a cestovaÂnõÂ do zahranicÏõÂ.
CÏl. III
Toto narÏõÂzenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ.

PrÏedseda vlaÂdy:
Ing. Zeman v. r.
Ministr vnitra:
PhDr. Grulich v. r.
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331
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 8. listopadu 1999 byla v BratislaveÏ podepsaÂna Dohoda mezi
vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou SlovenskeÂ republiky, kterou se meÏnõÂ neÏkteraÂ ustanovenõÂ Protokolu tyÂkajõÂcõÂho se
definice pojmu ¹puÊvodnõÂ vyÂrobkyª a metod administrativnõÂ spolupraÂce uvedeneÂho v cÏlaÂnku 1 Dohody mezi
vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou SlovenskeÂ republiky ze dne 7. prosince 1998, kterou se meÏnõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 1 Dohody mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou SlovenskeÂ republiky ze dne 21. prosince 1996, kterou se
meÏnõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 1 Dohody mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou SlovenskeÂ republiky o pravidlech
o puÊvodu zbozÏõÂ a metodaÂch administrativnõÂ spolupraÂce ze dne 22. uÂnora 1993.
Dohoda vstupuje v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 3 dne 1. ledna 2000.
CÏeskeÂ zneÏnõÂ Dohody se vyhlasÏuje soucÏasneÏ.
D OH OD A
mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou SlovenskeÂ republiky, kterou se meÏnõÂ
neÏkteraÂ ustanovenõÂ Protokolu tyÂkajõÂcõÂho se definice pojmu ¹puÊvodnõÂ vyÂrobkyª a metod
administrativnõÂ spolupraÂce uvedeneÂho v cÏlaÂnku 1 Dohody mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky
a vlaÂdou SlovenskeÂ republiky ze dne 7. prosince 1998, kterou se meÏnõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 1 Dohody
mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou SlovenskeÂ republiky ze dne 21. prosince 1996,
kterou se meÏnõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 1 Dohody mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou SlovenskeÂ republiky
o pravidlech o puÊvodu zbozÏõÂ a metodaÂch administrativnõÂ spolupraÂce ze dne 22. uÂnora 1993
VlaÂda CÏeskeÂ republiky a vlaÂda SlovenskeÂ republiky podle ustanovenõÂ cÏlaÂnku 9 Dohody mezi vlaÂdou
CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou SlovenskeÂ republiky o pravidlech o puÊvodu zbozÏõÂ a metodaÂch administrativnõÂ
spolupraÂce, ze dne 22. uÂnora 1993, se dohodly takto:

daÂch administrativnõÂ spolupraÂce ze dne 22. uÂnora 1993,
a prÏõÂlohy k neÏmu se tõÂmto meÏnõÂ ve smyslu a v souladu
s PrÏõÂlohou, kteraÂ tvorÏõÂ nedõÂlnou soucÏaÂst teÂto dohody.

CÏ laÂ n e k 1

Tato dohoda tvorÏõÂ nedõÂlnou soucÏaÂst Dohody mezi
vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou SlovenskeÂ republiky
o pravidlech o puÊvodu zbozÏõÂ a metodaÂch administrativnõÂ spolupraÂce ze dne 22. uÂnora 1993.

CÏ laÂ n e k 2

Protokol tyÂkajõÂcõÂ se definice pojmu ¹puÊvodnõÂ vyÂrobkyª a metod administrativnõÂ spolupraÂce uvedenyÂ
v cÏlaÂnku 1 Dohody mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou SlovenskeÂ republiky ze dne 7. prosince 1998, kterou se meÏnõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 1 Dohody mezi vlaÂdou
CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou SlovenskeÂ republiky ze dne
21. prosince 1996, kterou se meÏnõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 1
Dohody mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou SlovenskeÂ republiky o pravidlech o puÊvodu zbozÏõÂ a meto-

DaÂno v BratislaveÏ dne 8. listopadu 1999 ve dvou
puÊvodnõÂch vyhotovenõÂch, kazÏdeÂ v jazyce cÏeskeÂm a slovenskeÂm, prÏicÏemzÏ obeÏ zneÏnõÂ majõÂ stejnou platnost.

Za vlaÂdu CÏeskeÂ republiky:
doc. Ing. Miroslav GreÂgr v. r.
ministr pruÊmyslu a obchodu

Za vlaÂdu SlovenskeÂ republiky:
doc. Ing. L'ubomõÂr Harach, CSc. v. r.
ministr hospodaÂrÏstvõÂ

CÏ laÂ n e k 3
Tato dohoda vstupuje v platnost dne 1. ledna 2000.
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Ï IÂ LO HA
PR
k DohodeÏ mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou SlovenskeÂ republiky, kterou se meÏnõÂ neÏkteraÂ ustanovenõÂ
Protokolu tyÂkajõÂcõÂho se definice pojmu ¹puÊvodnõÂ vyÂrobkyª a metod administrativnõÂ spolupraÂce
uvedeneÂho v cÏlaÂnku 1 Dohody mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou SlovenskeÂ republiky
ze dne 7. prosince 1998, kterou se meÏnõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 1 Dohody mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky
a vlaÂdou SlovenskeÂ republiky ze dne 21. prosince 1996, kterou se meÏnõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 1 Dohody
mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou SlovenskeÂ republiky o pravidlech o puÊvodu zbozÏõÂ
a metodaÂch administrativnõÂ spolupraÂce ze dne 22. uÂnora 1993
Protokol tyÂkajõÂcõÂ se definice pojmu ¹puÊvodnõÂ vyÂrobkyª a metod administrativnõÂ spolupraÂce uvedenyÂ
v cÏlaÂnku 1 Dohody mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou SlovenskeÂ republiky ze dne 7. prosince 1998, kterou se meÏnõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 1 dohody mezi vlaÂdou
CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou SlovenskeÂ republiky ze dne
21. prosince 1996, kterou se meÏnõÂ ustanovenõÂ cÏlaÂnku 1
Dohody mezi vlaÂdou CÏeskeÂ republiky a vlaÂdou SlovenskeÂ republiky o pravidlech o puÊvodu zbozÏõÂ a metodaÂch administrativnõÂ spolupraÂce ze dne 22. uÂnora 1993,
a prÏõÂlohy k neÏmu se tõÂmto meÏnõÂ takto:

cÏaÂstky stanoveneÂ dovaÂzÏejõÂcõÂ smluvnõÂ stranou, tato je
uznaÂ za prÏedpokladu, zÏe vyÂrobky jsou fakturovaÂny
v meÏneÏ vyvaÂzÏejõÂcõÂ smluvnõÂ strany. Jsou-li vyÂrobky fakturovaÂny v meÏneÏ neÏktereÂ ze zemõÂ uvedenyÂch v cÏlaÂnku 4, uznaÂ dovaÂzÏejõÂcõÂ smluvnõÂ strana cÏaÂstku oznaÂmenou touto zemõÂ.

1. V cÏlaÂncõÂch 21 a 26 se slovo ¹Ecuª nahrazuje
slovem ¹euroª.
2. CÏlaÂnek 30 se nahrazuje tõÂmto:

4. CÏaÂstky vyjaÂdrÏeneÂ v euro a jejich ekvivalenty
v naÂrodnõÂch meÏnaÂch smluvnõÂch stran budou zmeÏneÏny,
pokud o to smluvnõÂ strana pozÏaÂdaÂ. PrÏi revizi Rada celnõÂ
unie zajistõÂ, aby nedosÏlo ke snõÂzÏenõÂ cÏaÂstek vyjaÂdrÏenyÂch
v naÂrodnõÂch meÏnaÂch, a posoudõÂ potrÏebu zachovaÂnõÂ
uÂcÏinkuÊ teÏchto limituÊ v reaÂlnyÂch hodnotaÂch. K tomuto
uÂcÏelu muÊzÏe rozhodnout i o uÂpraveÏ cÏaÂstek vyjaÂdrÏenyÂch
v euro.ª.

¹CÏ l aÂ ne k 30
Ï
CaÂstky vyjaÂdrÏeneÂ v euro
1. CÏaÂstky v naÂrodnõÂ meÏneÏ vyvaÂzÏejõÂcõÂ smluvnõÂ
strany odpovõÂdajõÂcõÂ cÏaÂstkaÂm vyjaÂdrÏenyÂm v euro stanovõÂ
vyvaÂzÏejõÂcõÂ smluvnõÂ strana a sdeÏlõÂ je dovaÂzÏejõÂcõÂ smluvnõÂ
straneÏ.
2. JestlizÏe tyto cÏaÂstky prÏevysÏujõÂ odpovõÂdajõÂcõÂ
CÏõÂslo HS

Popis vyÂrobku

(1)

(2)

1904

1

VyÂrobky z obilõÂ zõÂskaneÂ
bobtnaÂnõÂm nebo prazÏenõÂm
(naprÏ. prazÏeneÂ kukurÏicÏneÂ
vlocÏky ± corn flakes);
obiloviny (jineÂ nezÏ kukurÏice)
v zrnech nebo ve formeÏ vlocÏek
nebo jinak zpracovanaÂ zrna
(kromeÏ mouky a krupice),
prÏedvarÏeneÂ nebo jinak
prÏipraveneÂ, jinde neuvedeneÂ
ani nezahrnuteÂ

3. CÏaÂstky vyjaÂdrÏeneÂ v ktereÂkoli naÂrodnõÂ meÏneÏ
jsou ekvivalentem teÂto naÂrodnõÂ meÏny vuÊcÏi euro podle
kursu platneÂho prvnõÂ pracovnõÂ den meÏsõÂce rÏõÂjna roku
1999.

3. CÏlaÂnek 37 se vypousÏtõÂ.
4. PrÏõÂloha II se pozmeÏnÏuje naÂsledujõÂcõÂm:
a) pravidlo pro cÏõÂslo HS 1904 se nahrazuje tõÂmto:

OpracovaÂnõÂ nebo zpracovaÂnõÂ nepuÊvodnõÂch materiaÂluÊ nezbytneÂ
pro zõÂskaÂnõÂ statusu puÊvodu
(3)
nebo
(4)
VyÂroba:
± z materiaÂluÊ nezarÏazenyÂch v cÏõÂsle
1806;
± v nõÂzÏ vsÏechny pouzÏiteÂ obiloviny a
a mouka (vyjma tvrdou psÏenici a
vyÂrobky z nõÂ a kukurÏici odruÊdy Zea
Indurata) musõÂ byÂt zcela zõÂskaÂny;1)
± v nõÂzÏ hodnota jakyÂchkoli pouzÏityÂch
materiaÂluÊ kapitoly 17 neprÏesahuje
30 % ceny vyÂrobku ze zaÂvodu

) VyÂjimka tyÂkajõÂcõÂ se kukurÏice odruÊdy Zea Indurata se pouzÏije do 31. 12. 2002.
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b) pravidlo pro cÏõÂslo HS 2207 se nahrazuje tõÂmto:
2207

Ethylalkohol nedenaturovanyÂ
s objemovyÂm obsahem
alkoholu 80 % vol nebo võÂce;
ethylalkohol a ostatnõÂ
destilaÂty denaturovaneÂ,
s jakyÂmkoliv obsahem
alkoholu

VyÂroba:
± pouzÏõÂvajõÂcõÂ materiaÂly nezarÏazeneÂ
v cÏõÂslech 2207 nebo 2208,
± v nõÂzÏ vsÏechny pouzÏiteÂ hrozny
a jakeÂkoli materiaÂly vyrobeneÂ
z hroznuÊ musõÂ byÂt zcela zõÂskaÂny,
nebo za prÏedpokladu, zÏe vsÏechny
ostatnõÂ pouzÏiteÂ materiaÂly jsou jizÏ
puÊvodnõÂ, lze pouzÏõÂt arak do vyÂsÏe
5 % objemovyÂch

c) pravidlo pro kapitolu 57 se nahrazuje tõÂmto:
kapitola 57 Koberce a jineÂ textilnõÂ
podlahoveÂ krytiny:
± Z vpichovaneÂ plsti

VyÂroba z7):
± prÏõÂrodnõÂch vlaÂken
nebo
± chemickyÂch materiaÂluÊ nebo textilnõÂ
vlaÂkniny
AvsÏak:
± polypropylenoveÂ hedvaÂbõÂ cÏõÂsla 5402,
nebo
± polypropylenovaÂ vlaÂkna cÏõÂsla 5503
nebo 5506, nebo
± polypropylenovyÂ kabel cÏõÂsla 5501,
jejichzÏ deÂlkovaÂ hmotnost je pro kazÏdeÂ
hedvaÂbõÂ nebo vlaÂkno mensÏõÂ nezÏ
9 decitex, lze pouzÏõÂt za prÏedpokladu,
zÏe jejich hodnota neprÏesahuje 40 %
ceny vyÂrobku ze zaÂvodu
JutovaÂ tkanina muÊzÏe byÂt pouzÏita jako
podlozÏka

± Z jineÂ plsti

VyÂroba z7):
± prÏõÂrodnõÂch vlaÂken nemykanyÂch,
necÏesanyÂch nebo nezpracovanyÂch
jinak pro sprÏaÂdaÂnõÂ,
nebo
± chemickyÂch materiaÂluÊ nebo textilnõÂ
vlaÂkniny

± Z ostatnõÂch textilnõÂch
materiaÂluÊ

VyÂroba z7):
± prÏõÂze z kokosovyÂch nebo jutovyÂch
vlaÂken(a),
± syntetickeÂ nebo umeÏleÂ prÏõÂze,
± prÏõÂrodnõÂch vlaÂken, nebo
± chemickyÂch strÏizÏovyÂch vlaÂken,
nemykanyÂch, necÏesanyÂch nebo
nezpracovanyÂch jinak pro sprÏaÂdaÂnõÂ
JutovaÂ tkanina muÊzÏe byÂt pouzÏita jako
podlozÏka
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d) pravidlo pro cÏõÂslo HS 8401 se nahrazuje tõÂmto:
ex 8401

1

JaderneÂ palivoveÂ cÏlaÂnky

VyÂroba, v nõÂzÏ jsou vsÏechny pouzÏiteÂ
materiaÂly zarÏazeny v cÏõÂsle jineÂm,
nezÏ je cÏõÂslo vyÂrobku1)

VyÂroba, v nõÂzÏ hodnota
vsÏech pouzÏityÂch
materiaÂluÊ neprÏesahuje
30 % ceny vyÂrobku ze
zaÂvodu

) Toto pravidlo se pouzÏije do 31. 12. 2005.

e) mezi pravidla pro cÏõÂsla HS 9606 a 9612 se vklaÂdaÂ
naÂsledujõÂcõÂ pravidlo:
9608

KulicÏkovaÂ pera; popisovacÏe,
znacÏkovacÏe a zvyÂraznÏovacÏe
s plsteÏnyÂm hrotem nebo
jinyÂm poÂrovityÂm hrotem;
plnicõÂ pera s perem a jinaÂ
plnicõÂ pera; rydla pro
rozmnozÏovacÏe; patentnõÂ tuzÏky;
naÂsadky na pero,
drzÏaÂtka na tuzÏku a podobneÂ
vyÂrobky; cÏaÂsti a soucÏaÂsti
teÏchto vyÂrobkuÊ, vcÏetneÏ
ochrannyÂch krytuÊ a prÏõÂchytek,
vyjma vyÂrobkuÊ cÏõÂsla 9609

VyÂroba, v nõÂzÏ jsou vsÏechny pouzÏiteÂ
materiaÂly zarÏazeny v cÏõÂsle jineÂm,
nezÏ je cÏõÂslo vyÂrobku. AvsÏak hroty
per zarÏazeneÂ ve stejneÂm cÏõÂsle mohou
byÂt pouzÏity.
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