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CÏaÂstka 218

642
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 10. prosince 2004,
kterou se provaÂdõÂ zaÂkon o obcÏanskyÂch pruÊkazech a zaÂkon o cestovnõÂch dokladech
§4
Ministerstvo vnitra stanovõÂ podle § 4 odst. 2, § 5
odst. 1 põÂsm. b), § 12 odst. 4 a § 26 zaÂkona cÏ. 328/1999
Vzory potvrzenõÂ a vzor zÏaÂdosti
Sb., o obcÏanskyÂch pruÊkazech, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 320/
(1) Vzor tiskopisu potvrzenõÂ o obcÏanskeÂm pruÊ/2002 Sb. a zaÂkona cÏ. 559/2004 Sb., (daÂle jen ¹zaÂkon
o obcÏanskyÂch pruÊkazechª) a § 5 odst. 3 põÂsm. a) a § 20 kazu je uveden v prÏõÂloze cÏ. 3.
odst. 5 zaÂkona cÏ. 329/1999 Sb., o cestovnõÂch dokladech
(2) Vzor tiskopisu potvrzenõÂ o zmeÏneÏ uÂdajuÊ zaa o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 283/1991 Sb., o Policii CÏeskeÂ pisovanyÂch do obcÏanskeÂho pruÊkazu je uveden v prÏõÂloze
republiky, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, (zaÂkon o ces- cÏ. 4.
tovnõÂch dokladech), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 559/2004 Sb.,
(3) Vzor tiskopisu zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ obcÏanskeÂho
(daÂle jen ¹zaÂkon o cestovnõÂch dokladechª):
pruÊkazu se strojoveÏ cÏitelnyÂmi uÂdaji je uveden v prÏõÂloze cÏ. 5.
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
(4) Vzor tiskopisu zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ obcÏanskeÂho
pruÊkazu bez strojoveÏ cÏitelnyÂch uÂdajuÊ je uveden v prÏõÂÊ KAZY
OBCÏANSKEÂ PRU
loze cÏ. 6.
§1
Vzor obcÏanskeÂho pruÊkazu
se strojoveÏ cÏitelnyÂmi uÂdaji
(1) Vzor obcÏanskeÂho pruÊkazu se strojoveÏ cÏitelnyÂmi uÂdaji je uveden v prÏõÂloze cÏ. 1.
(2) StrojoveÏ cÏitelneÂ uÂdaje se zapisujõÂ ve stanoveneÂ
zoÂneÏ v dolnõÂ cÏaÂsti obcÏanskeÂho pruÊkazu.
(3) UÂdaje uvedeneÂ v § 3 odst. 3 a 4 zaÂkona o obcÏanskyÂch pruÊkazech se u vzoru podle prÏõÂlohy cÏ. 1 zapisujõÂ na zadnõÂ stranu obcÏanskeÂho pruÊkazu.
§2
Vzor obcÏanskeÂho pruÊkazu
bez strojoveÏ cÏitelnyÂch uÂdajuÊ
Vzor obcÏanskeÂho pruÊkazu bez strojoveÏ cÏitelnyÂch
uÂdajuÊ je uveden v prÏõÂloze cÏ. 2.
§3
VyznacÏenaÂ cÏaÂst obcÏanskeÂho pruÊkazu
(1) VyznacÏenou cÏaÂstõÂ obcÏanskeÂho pruÊkazu, jehozÏ
vzor je uveden v prÏõÂloze cÏ. 1, se rozumeÏjõÂ oba jeho
hornõÂ rohy barevneÏ oznacÏeneÂ na zadnõÂ straneÏ põÂsmeny A a B.
(2) PrÏi ohlaÂsÏenõÂ zmeÏny mõÂsta trvaleÂho pobytu se
oddeÏlõÂ cÏaÂst oznacÏenaÂ põÂsmenem A.
(3) PrÏi zmeÏneÏ povinnyÂch uÂdajuÊ zapisovanyÂch do
obcÏanskeÂho pruÊkazu, kromeÏ zmeÏny uÂdaje o mõÂstu trvaleÂho pobytu podle odstavce 2, se oddeÏlõÂ cÏaÂst oznacÏenaÂ
põÂsmenem B.

§5
PozÏadavky na technickeÂ provedenõÂ fotografie
pro vydaÂnõÂ obcÏanskeÂho pruÊkazu
(1) Fotografie pro vydaÂnõÂ obcÏanskeÂho pruÊkazu
maÂ hladkyÂ povrch a je v cÏernobõÂleÂm nebo barevneÂm
provedenõÂ. Fotografie je obdeÂlnõÂkoveÂho tvaru o rozmeÏrech 35 mm x 45 mm, postavenaÂ na kratsÏõÂ stranu s rovnyÂmi nebo zaoblenyÂmi rohy s polomeÏrem r = 3 mm
+/± 0,5 mm o tlousÏt'ce od 0,13 mm do 0,27 mm.
ZobrazenõÂ rozmeÏruÊ fotografie je uvedeno v prÏõÂloze cÏ. 7, obraÂzek cÏ. 1.
(2) Fotografie ukazuje hlavu a ramena zobrazovaneÂ osoby, a to v prÏednõÂm cÏelneÂm pohledu tak, aby
strÏedovaÂ vertikaÂlnõÂ rovina oblicÏeje byla prodlouzÏenõÂm
vertikaÂlnõÂ roviny objektivu snõÂmacõÂ soustavy a horizontaÂlnõÂ rovina oblicÏeje tvorÏenaÂ ocÏima byla prodlouzÏenõÂm
horizontaÂlnõÂ roviny objektivu snõÂmacõÂ soustavy. UmõÂsteÏnõÂ objektivu snõÂmacõÂ soustavy vuÊcÏi osobeÏ je uvedeno
v prÏõÂloze cÏ. 7, obraÂzek cÏ. 2. Pohled zobrazovaneÂ osoby
smeÏrÏuje do objektivu.
(3) Mezi hornõÂm okrajem hlavy a hornõÂm okrajem
fotografie je vzdaÂlenost minimaÂlneÏ 2 mm. VyÂsÏka oblicÏejoveÂ cÏaÂsti hlavy, kteraÂ je tvorÏena vzdaÂlenostõÂ od ocÏõÂ
k bradeÏ, je minimaÂlneÏ 13 mm. Velikost hlavy zobrazovaneÂ osoby vcÏetneÏ jejõÂho umõÂsteÏnõÂ je uvedena v prÏõÂloze cÏ. 7, obraÂzek cÏ. 3.
(4) PozadõÂ za zobrazovanou osobou je bõÂleÂ azÏ
sveÏtlemodreÂ barvy, prÏicÏemzÏ je prÏõÂpustnyÂ plynulyÂ prÏechod teÏchto barev. Fotografie je bez odleskuÊ, ktereÂ by
skryly nebo vyÂrazneÏ zmeÏnily charakteristickeÂ identifikacÏnõÂ znaky osoby, jimizÏ jsou zejmeÂna tvar a umõÂsteÏnõÂ
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obocÏõÂ, ocÏõÂ, nosu, uÂst, brady a celkovyÂ tvar oblicÏeje.
Nelze provaÂdeÏt retusÏe ani jineÂ uÂpravy negativu ani pozitivu fotografie.
Â S T D RU HA
Â
CÏ A
CESTOVNIÂ DOKLADY
§6
Vzor cestovnõÂho pasu se strojoveÏ cÏitelnyÂmi uÂdaji
(1) Vzor cestovnõÂho pasu se strojoveÏ cÏitelnyÂmi
uÂdaji je uveden v prÏõÂloze cÏ. 8.
(2) StrojoveÏ cÏitelneÂ uÂdaje se zapisujõÂ ve stanoveneÂ
zoÂneÏ v dolnõÂ cÏaÂsti druheÂ strany cestovnõÂho pasu uvedeneÂho v prÏõÂloze cÏ. 8, na nõÂzÏ jsou zapsaÂny uÂdaje uvedeneÂ v § 6 odst. 2 põÂsm. a) a b) zaÂkona o cestovnõÂch
dokladech.
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§9
Vzor cestovnõÂho pruÊkazu
(1) Vzor cestovnõÂho pruÊkazu je uveden v prÏõÂloze cÏ. 10.
(2) CestovnõÂ pruÊkaz uvedenyÂ v prÏõÂloze cÏ. 10 je
cestovnõÂ doklad typu knõÂzÏka a obsahuje 8 stran.
(3) Na zadnõÂ vnitrÏnõÂ stranu desek cestovnõÂho pruÊkazu uvedeneÂho v prÏõÂloze cÏ. 10 se za prÏõÂjmenõÂ jeho
drzÏitele zapisujõÂ uÂdaje uvedeneÂ v § 7 põÂsm. b) zaÂkona
o cestovnõÂch dokladech.
(4) UÂdaje uvedeneÂ v § 7 põÂsm. a) zaÂkona o cestovnõÂch dokladech se zapisujõÂ do uÂrÏednõÂch zaÂznamuÊ na
straneÏ 8.
§ 10
Vzory jineÂho cestovnõÂho dokladu
vydaÂvaneÂho na zaÂkladeÏ mezinaÂrodnõÂ smlouvy

(3) Na stranu 4 cestovnõÂho pasu uvedeneÂho v prÏõÂloze cÏ. 8 se zapisujõÂ uÂdaje uvedeneÂ v § 7 zaÂkona o cestovnõÂch dokladech.

Vzory jineÂho cestovnõÂho dokladu vydaÂvaneÂho na
zaÂkladeÏ mezinaÂrodnõÂ smlouvy, pokud je nestanovõÂ tato
smlouva, jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 11.

(4) Na straneÏ 6 cestovnõÂho pasu uvedeneÂho v prÏõÂloze cÏ. 8 je uveden rejstrÏõÂk1) s prÏeklady naÂzvuÊ prÏõÂslusÏnyÂch uÂdajuÊ zapisovanyÂch do tohoto cestovnõÂho pasu
v jazyce neÏmeckeÂm, italskeÂm, sÏpaneÏlskeÂm, portugalskeÂm, nizozemskeÂm, sÏveÂdskeÂm, daÂnskeÂm, finskeÂm,
rÏeckeÂm, irskeÂm, slovenskeÂm, slovinskeÂm, polskeÂm, mad'arskeÂm, maltskeÂm, litevskeÂm, estonskeÂm, lotysÏskeÂm
a ruskeÂm.

§ 11
Vzory tiskopisuÊ zÏaÂdostõÂ

§7
Vzor cestovnõÂho pasu bez strojoveÏ cÏitelnyÂch uÂdajuÊ
(1) Vzor cestovnõÂho pasu bez strojoveÏ cÏitelnyÂch
uÂdajuÊ je uveden v prÏõÂloze cÏ. 9.
(2) Na zadnõÂ vnitrÏnõÂ stranu desek cestovnõÂho pasu
uvedeneÂho v prÏõÂloze cÏ. 9 se za prÏõÂjmenõÂ jeho drzÏitele
zapisujõÂ uÂdaje uvedeneÂ v § 7 põÂsm. b) zaÂkona o cestovnõÂch dokladech.
(3) Na stranu 31 cestovnõÂho pasu uvedeneÂho v prÏõÂloze cÏ. 9 se zapisujõÂ uÂdaje uvedeneÂ v § 7 põÂsm. a) zaÂkona
o cestovnõÂch dokladech.
§8
CestovnõÂ pasy uvedeneÂ v § 6 a v § 7 jsou cestovnõÂ
doklady typu knõÂzÏka a obsahujõÂ 32 stran.

1

(1) Vzor tiskopisu zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ cestovnõÂho
pasu se strojoveÏ cÏitelnyÂmi uÂdaji je uveden v prÏõÂloze cÏ. 12.
(2) Vzor tiskopisu zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ cestovnõÂho
pasu bez strojoveÏ cÏitelnyÂch uÂdajuÊ je uveden v prÏõÂloze cÏ. 13.
(3) Vzor tiskopisu zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ cestovnõÂho
pruÊkazu je uveden v prÏõÂloze cÏ. 14.
(4) Vzory tiskopisuÊ zÏaÂdostõÂ o vydaÂnõÂ jinyÂch cestovnõÂch dokladuÊ vydaÂvanyÂch na zaÂkladeÏ mezinaÂrodnõÂch smluv (cestovnõÂ prÏõÂloha a pruÊkaz) jsou uvedeny
v prÏõÂloze cÏ. 15.
(5) Vzor tiskopisu zÏaÂdosti o provedenõÂ zmeÏn
uÂdajuÊ nebo doplneÏnõÂ uÂdajuÊ v cestovnõÂm dokladu je
uveden v prÏõÂloze cÏ. 16.
§ 12
PozÏadavky na technickeÂ provedenõÂ fotografie
prÏiklaÂdaneÂ k zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu
Pro pozÏadavky na technickeÂ provedenõÂ fotografie
prÏiklaÂdaneÂ k zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ cestovnõÂho dokladu platõÂ
ustanovenõÂ § 5 obdobneÏ.

) PrÏõÂloha cÏ. 1 k rezoluci prÏedstaviteluÊ vlaÂd cÏlenskyÂch staÂtuÊ, setkaÂvajõÂcõÂch se v raÂmci Rady, ze dne 23. cÏervna 1981, o zavedenõÂ
jednotneÂho vzoru pasuÊ, ve zneÏnõÂ rezoluce ze dne 30. cÏervna 1982, 14. cÏervence 1986, 10. cÏervence 1995 a 8. cÏervna 2004.
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Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A

§ 14
ZrusÏovacõÂ ustanovenõÂ

Â , ZRUSÏOVACIÂ
Ï ECHODNA
PR
Â
Ï
Â USTANOVENIÂ
Ï
A ZAVERECNA

ZrusÏujõÂ se:

§ 13
PrÏechodneÂ ustanovenõÂ
(1) Tiskopisy potvrzenõÂ o obcÏanskeÂm pruÊkazu,
potvrzenõÂ o zmeÏneÏ rodinneÂho stavu, poprÏõÂpadeÏ zmeÏneÏ
prÏõÂjmenõÂ v souvislosti se zmeÏnou stavu snÏatkem, zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ obcÏanskeÂho pruÊkazu, zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ
cestovnõÂho pasu, zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ cestovnõÂho pruÊkazu,
zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ jinyÂch cestovnõÂch dokladuÊ vydaÂvanyÂch na zaÂkladeÏ mezinaÂrodnõÂch smluv a zÏaÂdosti o provedenõÂ zmeÏn uÂdajuÊ a zapsaÂnõÂ dõÂteÏte do cestovnõÂho dokladu vydaneÂ prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti teÂto vyhlaÂsÏky mohou byÂt pouzÏõÂvaÂny do 31. prosince 2006.
(2) CestovnõÂ pasy bez strojoveÏ cÏitelnyÂch uÂdajuÊ
a cestovnõÂ pruÊkazy podle vzoruÊ uvedenyÂch v dosavadnõÂ
praÂvnõÂ uÂpraveÏ2) mohou byÂt vydaÂvaÂny nejdeÂle do
31. prosince 2006.
(3) CestovnõÂ pasy se strojoveÏ cÏitelnyÂmi uÂdaji podle vzoru uvedeneÂho v dosavadnõÂ praÂvnõÂ uÂpraveÏ2) mohou byÂt vydaÂvaÂny nejdeÂle do 30. dubna 2005.

1. VyhlaÂsÏka Ministerstva vnitra cÏ. 177/2000 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon o evidenci obyvatel, zaÂkon
o obcÏanskyÂch pruÊkazech a zaÂkon o cestovnõÂch dokladech.
2. VyhlaÂsÏka Ministerstva vnitra cÏ. 248/2001 Sb., kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka Ministerstva vnitra cÏ. 177/
/2000 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon o evidenci obyvatel, zaÂkon o obcÏanskyÂch pruÊkazech a zaÂkon
o cestovnõÂch dokladech.
3. VyhlaÂsÏka Ministerstva vnitra cÏ. 543/2002 Sb., kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka Ministerstva vnitra cÏ. 177/
/2000 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon o evidenci obyvatel, zaÂkon o obcÏanskyÂch pruÊkazech a zaÂkon
o cestovnõÂch dokladech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
§ 15
Â
UcÏinnost
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna
2005.

Ministr:
Mgr. Bublan v. r.

2

) VyhlaÂsÏka cÏ. 177/2000 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon o evidenci obyvatel, zaÂkon o obcÏanskyÂch pruÊkazech a zaÂkon o cestovnõÂch dokladech.
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PrÏõÂloha cÏ. 1 k vyhlaÂsÏce cÏ. 642/2004 Sb.
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PrÏõÂloha cÏ. 3 k vyhlaÂsÏce cÏ. 642/2004 Sb.

Potvrzení o obãanském prÛkazu
Číslo: *000000 /AA
Důvod vydání držiteli občanského průkazu
ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu
zadržení neplatného občanského průkazu
nebyly předloženy potřebné doklady
pozbytí státního občanství České republiky
ukončení trvalého pobytu na území České republiky
úschova občanského průkazu při dlouhodobém pobytu v zahraničí
Údaje o držiteli občanského průkazu
PŘÍJMENÍ

JMÉNO (JMÉNA)

RODNÉ ČÍSLO

DATUM NAROZENÍ

MÍSTO A OKRES NAROZENÍ (u občanů narozených v cizině STÁT NAROZENÍ)

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU

Údaje o občanském průkazu
ČÍSLO OP

SÉRIE OP

OZNAČENÍ ÚŘADU, KTERÝ OP VYDAL

Důvod vydání držiteli občanského průkazu nebo jiné osobě
omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům
po zemřelém držiteli
nález cizího občanského průkazu
Údaje o držiteli občanského průkazu
PŘÍJMENÍ

JMÉNO (JMÉNA)

Údaje o občanském průkazu
ČÍSLO OP

SÉRIE OP

OZNAČENÍ ÚŘADU, KTERÝ ODEVZDÁVANÝ OP VYDAL

Údaje o osobě odevzdávající občanský průkaz
PŘÍJMENÍ

JMÉNO (JMÉNA)

Potvrzení o občanském průkazu
Datum vydání

Platnost do

Vydal
Podpis vydávajícího

Potvrzení převzal:
Razítko
Podpis
POUČENÍ: Toto potvrzení je nepřenosné a jeho zneužití, pozměnění, poškození nebo padělání se trestá.
Občan je povinen chránit jej před poškozením, ztrátou, odcizením.
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PrÏõÂloha cÏ. 4 k vyhlaÂsÏce cÏ. 642/2004 Sb.

Potvrzení o zmûnû údajÛ zapisovan˘ch do obãanského prÛkazu
âíslo:
*00000 / AA
Dosavadní údaje o držiteli občanského průkazu

Příjmení
Jméno (jména)
Rodné číslo
Číslo OP

Série OP
Potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu

Datum vydání
Vydal
Jméno (jména)
a příjmení
vydávajícího

Razítko

Podpis vydávajícího

Příjmení

Vyznačení změny
Nové příjmení
Datum účinnosti změny

Rodinný stav Rodné číslo Jméno (jména)

Důvod změny
Nové jméno
popřípadě jména
Datum účinnosti změny

Nové rodné číslo
Datum účinnosti změny
Nový rodinný stav (správný údaj označte křížkem
VDANÁ

ŽENATÝ

ROZVEDENÁ

aaaa

)

ROZVEDENÝ

VDOVA

Datum účinnosti změny
POUČENÍ: Toto potvrzení je nepřenosné a jeho zneužití, pozměnění, poškození nebo padělání se trestá.
Občan je povinen chránit jej před poškozením, ztrátou, odcizením.

VDOVEC
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PrÏõÂloha cÏ. 5 k vyhlaÂsÏce cÏ. 642/2004 Sb.

Îádost o vydání
obãanského prÛkazu
se strojovû ãiteln˘mi údaji
ÎÁDOST NEP¤EH¯BEJTE!
Číslo OP
Datum vydání
Datum platnosti

Vydal

V žádosti vyplňte čitelně hůlkovým písmem bíle vyznačené rubriky, *) nehodící se škrtněte.
Příjmení
Rodné číslo

Jméno (jména)
Rodné příjmení
Pohlaví*) muž /žena Státní občanství

Datum narození
Místo a okres
(stát) narození

Rodinný stav
Adresa místa
Obec
trvalého pobytu
Část obce

č.p.
(ev.)

Okres

PSČ

Ulice

č.or.

Žádám o zapsání
nepovinných údajů

Titul (vědecká hodnost,
označení)

Manžel(ka)

Příjmení a jméno (jména)

Děti

Příjmení a jméno (jména)

Rodné číslo

Rodné číslo

Rodný list (vydal)

Podpis držitele (vypište modrou nebo černou
propisovací tužkou do rámečku pod tímto textem)

Přiložte fotografii
o rozměru 35 x 45 mm.
Na její zadní stranu
napište rodné číslo.
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Zvláštní záznamy
Omezení způsobilosti k právním úkonům*) ANO / NE
Rozhodnutí soudu
- č.j.

od

Vydal

Zbavení způsobilosti k právním úkonům
Rozhodnutí soudu
- č.j.

od

Vydal
Opatrovník (Je-li opatrovníkem orgán místní správy, popřípadě jeho zařízení, uveďte název)
Příjmení
(fyzické osoby)
Jméno (jména)
(fyzické osoby)
Adresa místa
trvalého pobytu

Rodné číslo
(Je-li opatrovníkem orgán místní správy, popřípadě jeho zařízení, uveďte sídlo)

Obec
č.p.
(ev.)

Část obce
Okres

PSČ

Ulice

č.or.

Zákaz pobytu v

od

Rozhodnutí soudu
- č.j.

do

Vydal
Občanský průkaz převezmu u úřadu - název a sídlo
PROHLAŠUJI A SVÝM PODPISEM STVRZUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TÉTO ŽÁDOSTI JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ.
Datum podání žádosti
Podpis občana

Doklady předložené k vydání OP
Občanský průkaz
(Potvrzení o OP)

Číslo

Vydal

Datum vydání
Úmrtní list (vydal)

Rodný list (vydal)
Oddací list (vydal)
Rozhodnutí soudu
o rozvodu č.j. (vydal)

Doklad o státním
občanství (vydal)

Jiné

Údaje z předložených dokladů ověřeny

Úřední záznamy

Podpis
Razítko

Datum přijetí žádosti
příslušným úřadem

Datum převzetí OP

Podpis občana
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PrÏõÂloha cÏ. 6 k vyhlaÂsÏce cÏ. 642/2004 Sb.

Îádost o vydání
obãanského prÛkazu
BEZ STROJOVù âITELN¯CH ÚDAJÒ

ÎÁDOST NEP¤EH¯BEJTE!
Číslo OP
Datum vydání
Datum platnosti

Vydal

V žádosti vyplňte čitelně hůlkovým písmem bíle vyznačené rubriky, *) nehodící se škrtněte.
Příjmení
Rodné číslo

Jméno (jména)
Rodné příjmení
Pohlaví*) muž /žena Státní občanství

Datum narození
Místo a okres
(stát) narození

Rodinný stav
Adresa místa
Obec
trvalého pobytu
Část obce

č.p.
(ev.)

Okres

PSČ

Ulice

č.or.

Žádám o zapsání
nepovinných údajů

Titul (vědecká hodnost,
označení)

Manžel(ka)

Příjmení a jméno (jména)

Děti

Příjmení a jméno (jména)

Rodné číslo

Rodné číslo

Rodný list (vydal)

Podpis držitele (vypište modrou nebo černou
propisovací tužkou do rámečku pod tímto textem)

Přiložte 2 fotografie
o rozměru 35 x 45 mm.
Na jejich zadní stranu
napište rodné číslo.
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Zvláštní záznamy
Omezení způsobilosti k právním úkonům*) ANO / NE
Rozhodnutí soudu
- č.j.

od

Vydal

Zbavení způsobilosti k právním úkonům
Rozhodnutí soudu
- č.j.

od

Vydal
Opatrovník (Je-li opatrovníkem orgán místní správy, popřípadě jeho zařízení, uveďte název)
Příjmení
(fyzické osoby)
Jméno (jména)
(fyzické osoby)
Adresa místa
trvalého pobytu

Rodné číslo
(Je-li opatrovníkem orgán místní správy, popřípadě jeho zařízení, uveďte sídlo)

Obec
č.p.
(ev.)

Část obce
Okres

PSČ

Ulice

č.or.

Zákaz pobytu v

od

Rozhodnutí soudu
- č.j.

do

Vydal
Občanský průkaz převezmu u úřadu - název a sídlo
PROHLAŠUJI A SVÝM PODPISEM STVRZUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TÉTO ŽÁDOSTI JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ.
Datum podání žádosti
Podpis občana

Doklady předložené k vydání OP
Občanský průkaz
(Potvrzení o OP)

Číslo

Vydal

Datum vydání
Úmrtní list (vydal)

Rodný list (vydal)
Oddací list (vydal)
Rozhodnutí soudu
o rozvodu č.j. (vydal)

Doklad o státním
občanství (vydal)

Jiné

Údaje z předložených dokladů ověřeny

Úřední záznamy

Podpis
Razítko

Datum přijetí žádosti
příslušným úřadem

Datum převzetí OP

Podpis občana
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PrÏõÂloha cÏ. 7 k vyhlaÂsÏce cÏ. 642/2004 Sb.

Obrázek 1 - rozmėry fotografie

45 mm

45 mm

R=3+0,5mm

35 mm

35 mm

Obrázek 2 - umístėní objektivu snímací soustavy

Obrázek 3 - velikost a umístėní hlavy zobrazované osoby

min. 2 mm

min. 13 mm
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PrÏõÂloha cÏ. 8 k vyhlaÂsÏce cÏ. 642/2004 Sb.
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PrÏõÂloha cÏ. 9 k vyhlaÂsÏce cÏ. 642/2004 Sb.
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SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 642 / 2004
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PrÏõÂloha cÏ. 10 k vyhlaÂsÏce cÏ. 642/2004 Sb.
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PrÏõÂloha cÏ. 11 k vyhlaÂsÏce cÏ. 642/2004 Sb.
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SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 642 / 2004

âESKÁ REPUBLIKA
R E P U B L I Ka

C Z E S Ka

HRANIČNÍ PRŮKAZ pro překračování státních
hranic mezi Českou republikou a Polskou republikou podle článku 16 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v hraničních
otázkách
PRZEPUSTKA GRANICZNA uprawniająca do
przekraczania granicy państwowej między Republiką
Czeską a Rzecząpospolitą Polską na podstawie artykułu 16 Umowy między Republiką Czeską
a Rzecząpospolitą Polską o współpracy w sprawach
granicznych
ČÍSLO PRŮKAZU
NUMER PRZEPUSTKI
DATUM VYDÁNÍ
DATA WYSTAWIENIA
PLATNOST PRŮKAZU DO
WAŻNOŚĆ PRZEPUSTKI DO

RAZÍTKO A PODPIS VYDÁVAJÍCÍHO ORGÁNU
PIECZĄTKA I PODPIS ORGANU WYSTAWIAJĄCEGO PRZEPUSTKĘ

PŘÍJMENÍ - NAZWISKO
JMÉNO - IMIĘ
STÁTNÍ OBČANSTVÍ - OBYWATELSTWO

ČESKÁ REPUBLIKA - REPUBLIKA CZESKA
DATUM NAROZENÍ - DATA URODZENIA
RODNÉ ČÍSLO - NR PESEL
ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY - ADNOTACJE URZĘDOWE
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PrÏõÂloha cÏ. 12 k vyhlaÂsÏce cÏ. 642/2004 Sb.

Îádost o vydání
CESToVnÍHO PASU
se strojovû ãiteln˘mi údaji
ÎÁDOST NEP¤EH¯BEJTE!
Číslo
Platnost do

Vydal

Na tuto žádost se vydává cestovní pas se strojově čitelnými údaji ve lhůtě 30 dnů s dobou platnosti na 10 let, občanům
mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let.
V žádosti vyplňte čitelně hůlkovým písmem bíle vyznačené rubriky, *) nehodící se škrtněte. V případě nedostatku místa použijte zvláštní přílohu.

Příjmení
Jméno (jména)
Rodné příjmení
Titul

(vědecká hodnost,
označení)

Státní občanství
Datum narození
Místo a okres
(stát) narození

Pohlaví *) muž /žena

Rodné číslo

Adresa místa
trvalého pobytu Obec
Část obce

č.p.
(ev.)
PSČ

Okres
Ulice

č.or.

Občan žijící v zahraničí uvede poslední adresu místa trvalého pobytu v České republice.
Žádám o zapsání dítěte (občana mladšího 15 let) do cestovního pasu
Příjmení a jméno (jmena)
Datum narození

Rodné číslo

Pohlaví *)

muž /žena

muž /žena

muž /žena

muž /žena

muž /žena

Podpis držitele (vypište modrou nebo černou
propisovací tužkou do rámečku pod tímto textem)

Přiložte fotografii
o rozměru 35 x 45 mm.
Na její zadní stranu
napište rodné číslo.

1.
2.
3.
4.
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Jméno (jména) a příjmení zákonného zástupce, popřípadě jiné oprávněné osoby, která podává žádost za občana mladšího 15 let vyplnit část A
Jméno (jména) a příjmení zákonného zástupce, který podává žádost za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům anebo
za občana, jehož způsobilost k právním úkonům je omezena - vyplnit část A
Jméno (jména) a příjmení zákonného zástupce, který dává souhlas s vydáním cestovního pasu pro nezletilého občana staršího 15 let vyplnit části B,C,D
Jméno (jména) a příjmení zákonného zástupce, který dává souhlas s vydáním cestovního pasu pro občana mladšího 15 let. Souhlas
se vyžaduje, pokud žádost podává místo zákonného zástupce jiná oprávněná osoba, například pěstoun nebo osoba, jíž byl
občan mladší 15 let svěřen do výchovy - vyplnit části B,C,D

A) Jméno (jména) a příjmení
Oprávnění k podání žádosti ověřeno podle

B) Jméno (jména) a příjmení
Totožnost ověřena podle
Oprávnění k vyjádření souhlasu ověřeno podle

Souhlasím, aby

C) Jméno (jména), příjmení a datum narození nezletilého občana

byl(a) držitelem cestovního pasu.

Datum

D) Podpis
zákonného zástupce

Razítko a podpis

Odůvodnění žádosti, pokud občan, který je držitelem platného cestovního pasu, žádá o vydání dalšího cestovního pasu

Cestovní pas převezmu u úřadu - název a sídlo
PROHLAŠUJI A SVÝM PODPISEM STVRZUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TÉTO ŽÁDOSTI JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ.
Datum a místo podání žádosti
Podpis žadatele

Totožnost ověřena podle

Údaje na žádosti ověřeny podle
Datum přijetí žádosti příslušným úřadem

Razítko a podpis

Úřední záznamy

Potvrzení o uhrazení správního poplatku

Totožnost ověřena podle

Datum převzetí cestovního pasu

Podpis

Razítko a podpis
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PrÏõÂloha cÏ. 13 k vyhlaÂsÏce cÏ. 642/2004 Sb.

Îádost o vydání
CESToVnÍHO PASU
BEZ STROJOVù âITELN¯CH ÚDAJÒ

ÎÁDOST NEP¤EH¯BEJTE!
Číslo
Platnost do

Vydal

Na tuto žádost se vydává cestovní pas bez strojově čitelných údajů ve lhůtě kratší než 30 dnů s dobou platnosti na 1 rok.
V žádosti vyplňte hůlkovým písmem bíle vyznačené rubriky, *) nehodící se škrtněte. V případě nedostatku místa použijte zvláštní přílohu.

Příjmení
Jméno (jména)
Rodné příjmení
Titul

(vědecká hodnost,
označení)

Státní občanství
Datum narození
Místo a okres
(stát) narození

Pohlaví *) muž /žena

Rodné číslo

Adresa místa
trvalého pobytu Obec
Část obce

č.p.
(ev.)
PSČ

Okres
Ulice

č.or.

Občan žijící v zahraničí uvede poslední adresu místa trvalého pobytu v České republice.
Žádám o zapsání dítěte (občana mladšího 15 let) do cestovního pasu
Příjmení a jméno (jmena)
Datum narození

Rodné číslo

Pohlaví *)

muž /žena

muž /žena

muž /žena

muž /žena

muž /žena

Podpis držitele (vypište modrou nebo černou
propisovací tužkou do rámečku pod tímto textem)

Přiložte 2 fotografie
o rozměru 35 x 45 mm.
Na jejich zadní stranu
napište rodné číslo.

1.
2.
3.
4.

CÏaÂstka 218

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 642 / 2004

Strana 11614

Jméno (jména) a příjmení zákonného zástupce, popřípadě jiné oprávněné osoby, která podává žádost za občana mladšího 15 let vyplnit část A
Jméno (jména) a příjmení zákonného zástupce, který podává žádost za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům anebo
za občana, jehož způsobilost k právním úkonům je omezena - vyplnit část A
Jméno (jména) a příjmení zákonného zástupce, který dává souhlas s vydáním cestovního pasu pro nezletilého občana staršího 15 let vyplnit části B,C,D
Jméno (jména) a příjmení zákonného zástupce, který dává souhlas s vydáním cestovního pasu pro občana mladšího 15 let. Souhlas
se vyžaduje, pokud žádost podává místo zákonného zástupce jiná oprávněná osoba, například pěstoun nebo osoba, jíž byl
občan mladší 15 let svěřen do výchovy - vyplnit části B,C,D

A) Jméno (jména) a příjmení
Oprávnění k podání žádosti ověřeno podle

B) Jméno (jména) a příjmení
Totožnost ověřena podle
Oprávnění k vyjádření souhlasu ověřeno podle

Souhlasím, aby

C) Jméno (jména), příjmení a datum narození nezletilého občana

byl(a) držitelem cestovního pasu.

Datum

D) Podpis
zákonného zástupce

Razítko a podpis

Odůvodnění žádosti, pokud občan, který je držitelem platného cestovního pasu, žádá o vydání dalšího cestovního pasu

Cestovní pas převezmu u úřadu - název a sídlo
PROHLAŠUJI A SVÝM PODPISEM STVRZUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TÉTO ŽÁDOSTI JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ.
Datum a místo podání žádosti
Podpis žadatele

Totožnost ověřena podle

Údaje na žádosti ověřeny podle
Datum přijetí žádosti příslušným úřadem

Razítko a podpis

Úřední záznamy

Potvrzení o uhrazení správního poplatku

Totožnost ověřena podle

Datum převzetí cestovního pasu

Podpis

Razítko a podpis
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PrÏõÂloha cÏ. 14 k vyhlaÂsÏce cÏ. 642/2004 Sb.

ÎÁDOST O VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PRÒKAZU
Číslo průkazu

Platnost do

Vydal

K cestě do

V žádosti vyplňte čitelně hůlkovým písmem bíle vyznačené rubriky, *) nehodící se
škrtněte. V případě nedostatku místa použijte zvláštní přílohu.

Přiložte
2 fotografie
35x45 mm

Příjmení
Jméno
(jména)
Titul (vědecká hodnost, označení)

Pohlaví *)

muž /žena

Rodné číslo

Státní občanství

Datum narození
Místo a okres
(stát) narození

Rodné příjmení

Adresa místa
trvalého pobytu
Okres
Občan žijící v zahraničí uvede poslední adresu místa trvalého pobytu v České republice.

Důvod podání žádosti o vydání cestovního průkazu

K cestě do státu

Žádám o zapsání dítěte (občana mladšího 15 let) do cestovního průkazu
Jméno (jména) a příjmení

Datum narození

Rodné číslo

Pohlaví *)

muž /žena
muž /žena
muž /žena
muž /žena
muž /žena
PROHLAŠUJI A SVÝM PODPISEM STVRZUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TÉTO ŽÁDOSTI JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ.
Datum a místo podání žádosti

Podpis žadatele
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Jméno (jména) a příjmení zákonného zástupce, popřípadě jiné oprávněné osoby, která podává žádost za občana, jenž není způsobilý
k podání žádosti
Jméno (jména) a příjmení
Totožnost ověřena podle
Oprávnění k podání žádosti ověřeno podle

Jméno (jména) a příjmení zákonného zástupce, který dává souhlas s vydáním cestovního průkazu pro nezletilého občana. Souhlas se vyžaduje
k žádosti podané nezletilým občanem starším 15 let nebo k žádosti podané za občana mladšího 15 let, například pěstounem nebo
osobou, jíž byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy.
Jméno (jména) a příjmení
Totožnost ověřena podle
Oprávnění k podání žádosti ověřeno podle

Jméno (jména), příjmení a datum narození nezletilého občana
Souhlasím, aby
byl(a) držitelem cestovního průkazu.
Datum
Datum převzetí žádosti
příslušným úřadem

Razítko a podpis

Razítko

Podpis

Údaje na žádosti ověřeny podle

a podpis
Úřední záznamy

Potvrzení o uhrazení správního poplatku

Datum převzetí
cestovního průkazu

Razítko

Podpis

a podpis

Totožnost ověřena podle
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PrÏõÂloha cÏ. 15 k vyhlaÂsÏce cÏ. 642/2004 Sb.

ÎÁDOST O VYDÁNÍ CESTOVNÍ P¤ÍLOHY
Číslo

Platnost do

Vydal
V žádosti vyplňte čitelně hůlkovým písmem bíle vyznačené rubriky, *) nehodící se škrtněte.

Přiložte
2 fotografie
35x45 mm

Údaje o dítěti (občanu mladším 15 let) - vyplní žadatel
Příjmení
Jméno
(jména)

Státní občanství

Rodné číslo

Datum narození

Pohlaví *)

muž /žena

Rodné příjmení

Adresa místa
trvalého pobytu
Okres

PSČ

Jméno (jména) a příjmení zákonného zástupce, popřípadě jiné oprávněné osoby, která podává žádost za občana mladšího 15 let.
Jméno (jména) a příjmení
Totožnost ověřena podle
Oprávnění k podání žádosti ověřeno podle

PROHLAŠUJI A SVÝM PODPISEM STVRZUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TÉTO ŽÁDOSTI JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ.

Datum a místo podání žádosti
Podpis žadatele

Datum převzetí žádosti
příslušným úřadem

Razítko
a podpis

Údaje na žádosti ověřeny podle
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Jméno (jména) a příjmení zákonného zástupce, který dává souhlas s vydáním cestovní přílohy pro občana mladšího 15 let. Souhlas se
vyžaduje, pokud žádost podává místo zákonného zástupce jiná oprávněná osoba, například pěstoun nebo osoba, jíž byl občan mladší 15
let svěřen do výchovy.
Jméno (jména) a příjmení
Totožnost ověřena podle
Oprávnění k vyjádření souhlasu ověřeno podle

Jméno (jména), příjmení a datum narození občana mladšího 15 let
Souhlasím, aby
byl(a) držitelem cestovní přílohy.

Datum

Razítko a podpis

Podpis
zákonného zástupce

Úřední záznamy

Datum převzetí
cestovní přílohy

Razítko
a podpis

Podpis

Totožnost ověřena podle
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ÎÁDOST O VYDÁNÍ PRÒKAZU
PRO P¤EKRAâOVÁNÍ STÁTNÍCH HRANIC MEZI
název státu, druh průkazu
Číslo

Platnost do

Vydal
Přiložte
2 fotografie
35x45 mm

V žádosti vyplňte čitelně hůlkovým písmem bíle vyznačené rubriky. V případě nedostatku
místa použijte zvláštní přílohu.
Příjmení
Jméno (jména)
Titul (vědecká hodnost, označení)
Rodné číslo
Státní občanství

Rodné příjmení
Datum narození
Místo a okres
(stát) narození

Výška

Tvar obličeje

Barva vlasů

Barva očí

Zvláštní znamení

Popis osoby
(vypisuje se, pokud se popis osoby zapisuje do požadovaného druhu průkazu)
Adresa místa
trvalého pobytu
Okres

PSČ

Název a adresa
zaměstnavatele
Zaměstnání (funkce)
Překračování státních hranic
Za účelem
V místě (úseku)
V prostoru (do hloubky)

V době

Denní

Noční

Jiné údaje zapisované do průkazu
(např. služebna, služební motorové vozidlo)

PROHLAŠUJI A SVÝM PODPISEM STVRZUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TÉTO ŽÁDOSTI JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ.
Datum a místo podání žádosti
Podpis žadatele
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Zdůvodnění žádosti ve smyslu příslušné mezinárodní smlouvy

V

dne

Razítko právnické osoby
a podpis

Jméno (jména) a příjmení pověřeného zástupce právnické osoby, který podává žádost za občana
Jméno (jména) a příjmení
Podpis

Oprávnění k podání žádosti ověřeno podle

Datum převzetí žádosti
příslušným úřadem

Razítko
a podpis

Úřední záznamy

Datum převzetí
průkazu pro
překračování
státních hranic

Podpis

Totožnost ověřena podle
Údaje na žádosti ověřeny podle

Potvrzení o uhrazení správního poplatku

Razítko
a podpis

Totožnost ověřena podle
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PrÏõÂloha cÏ. 16 k vyhlaÂsÏce cÏ. 642/2004 Sb.

ÎÁDOST O PROVEDENÍ ZMùN ÚDAJÒ NEBO
DOPLNùNÍ ÚDAJÒ V CESTOVNÍM DOKLADU
V žádosti vyplňte čitelně hůlkovým písmem bíle vyznačené rubriky, *) nehodící se škrtněte. V případě nedostatku místa
použijte zvláštní přílohu.
Druh cestovního dokladu

Číslo

Údaje o držiteli cestovního dokladu
Příjmení
Jméno
(jména)

Datum narození
Rodné číslo

Titul (vědecká hodnost, označení)
Adresa místa
trvalého pobytu
Okres

PSČ

Občan žijící v zahraničí uvede poslední adresu místa trvalého pobytu v České republice.

Žádám o (označte křížkem)
Zapsání dítěte (občana mladšího 15 let) do cestovního dokladu
Provedení změny jména - příjmení*) dítěte zapsaného do cestovního dokladu
Zapsání titulu (vědecké hodnosti, označení)

do

Prodloužení doby platnosti cestovního průkazu
Údaje o zapisovaném dítěti
Datum narození

Jméno (jména) a příjmení

Rodné číslo

Pohlaví *)

muž /žena
muž /žena
muž /žena
muž /žena
muž /žena
Údaje o zapisovaném titulu (vědecké hodnosti, označení)

PROHLAŠUJI A SVÝM PODPISEM STVRZUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TÉTO ŽÁDOSTI JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ.

Datum a místo podání žádosti

Podpis žadatele

Totožnost ověřena podle
Datum převzetí žádosti
příslušným úřadem

Razítko
a podpis
Údaje na žádosti ověřeny podle
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Jméno (jména) a příjmení zákonného zástupce, popřípadě jiné oprávněné osoby, která podává žádost za občana, jenž není způsobilý
k podání žádosti.
Oprávnění k podání žádosti ověřeno podle

Jméno (jména) a příjmení

Jméno (jména) a příjmení zákonného zástupce, který dává souhlas s provedením změn nebo zapsáním dítěte do cestovního dokladu nezletilého
občana staršího 15 let
Jméno (jména) a příjmení
Totožnost ověřena podle
Oprávnění k vyjádření souhlasu ověřeno podle

Souhlasím s provedením
změny - zapsání dítěte *)
do cestovníno dokladu.

Jméno (jména), příjmení a datum narození občana staršího 15 let

Datum

Razítko a podpis

Podpis

Úřední záznamy

Platnost prodloužena do

Potvrzení o uhrazení správního poplatku

Datum převzetí
cestovního dokladu

Totožnost ověřena podle

Razítko
a podpis
Podpis
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643
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 10. prosince 2004,
kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka Ministerstva zdravotnictvõÂ cÏ. 343/1997 Sb.,
kterou se stanovõÂ zpuÊsob prÏedepisovaÂnõÂ leÂcÏivyÂch prÏõÂpravkuÊ, naÂlezÏitosti leÂkarÏskyÂch prÏedpisuÊ
a pravidla jejich pouzÏõÂvaÂnõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
Ministerstvo zdravotnictvõÂ v dohodeÏ s Ministerstvem zemeÏdeÏlstvõÂ, Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem spravedlnosti stanovõÂ podle § 75 odst. 3 zaÂkona cÏ. 79/1997 Sb., o leÂcÏivech
a o zmeÏnaÂch a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ:

¹§ 9
Recepty uvedeneÂ v § 1 odst. 2 põÂsm. a) bodu 1
a zÏaÂdanky uvedeneÂ v § 1 odst. 2 põÂsm. c) se uchovaÂvajõÂ
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu8a).
8a

CÏl. I
Ve vyhlaÂsÏce cÏ. 343/1997 Sb., kterou se stanovõÂ zpuÊsob prÏedepisovaÂnõÂ leÂcÏivyÂch prÏõÂpravkuÊ, naÂlezÏitosti leÂkarÏskyÂch prÏedpisuÊ a pravidla jejich pouzÏõÂvaÂnõÂ, ve zneÏnõÂ
vyhlaÂsÏky cÏ. 157/2001 Sb., vyhlaÂsÏky cÏ. 30/2003 Sb. a vyhlaÂsÏky cÏ. 34/2004 Sb., § 9 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou
cÏ. 8a znõÂ:

) ZaÂkon cÏ. 167/1998 Sb., o naÂvykovyÂch laÂtkaÂch a o zmeÏneÏ
neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 8 se zrusÏuje.
CÏl. II
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna
2005.

MinistryneÏ:
doc. MUDr. EmmerovaÂ, CSc. v. r.
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