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O B S A H:
298. Vy hl aÂ sÏ k a, kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka cÏ. 167/2002 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon cÏ. 247/2000 Sb., o zõÂskaÂvaÂnõÂ a zdokonalovaÂnõÂ
odborneÂ zpuÊsobilosti k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel a o zmeÏnaÂch neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 478/2001 Sb., ve zneÏnõÂ
vyhlaÂsÏky cÏ. 152/2003 Sb.
299. Vy hl aÂ sÏ k a, kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka cÏ. 642/2004 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon o obcÏanskyÂch pruÊkazech a zaÂkon o cestovnõÂch
dokladech, a vyhlaÂsÏka cÏ. 296/2004 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon o evidenci obyvatel a kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka cÏ. 177/2000 Sb.,
kterou se provaÂdõÂ zaÂkon o evidenci obyvatel, zaÂkon o obcÏanskyÂch pruÊkazech a zaÂkon o cestovnõÂch dokladech, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
300. Vy hl aÂ sÏ k a, kterou se provaÂdõÂ zaÂkon cÏ. 115/2006 Sb., o registrovaneÂm partnerstvõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ,
a kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka cÏ. 207/2001 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon cÏ. 301/2000 Sb., o matrikaÂch, jmeÂnu a prÏõÂjmenõÂ a o zmeÏneÏ
neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
301. Vy hl aÂ sÏ k a, 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
302. Sd eÏ len õÂ Ministerstva praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ, kteryÂm se vyhlasÏuje pro uÂcÏely staÂtnõÂ sociaÂlnõÂ podpory a sociaÂlnõÂ potrÏebnosti
cÏaÂstka odpovõÂdajõÂcõÂ 50 % pruÊmeÏrneÂ meÏsõÂcÏnõÂ mzdy v naÂrodnõÂm hospodaÂrÏstvõÂ za kalendaÂrÏnõÂ rok 2005
303. N aÂ lez UÂstavnõÂho soudu ze dne 4. dubna 2006 ve veÏci naÂvrhu na zrusÏenõÂ § 23 odst. 2 a 3 a § 24 zaÂkona cÏ. 72/1994 Sb., kteryÂm se
upravujõÂ neÏktereÂ spoluvlastnickeÂ vztahy k budovaÂm a neÏktereÂ vlastnickeÂ vztahy k bytuÊm a nebytovyÂm prostoruÊm a doplnÏujõÂ
neÏktereÂ zaÂkony (zaÂkon o vlastnictvõÂ bytuÊ), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
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298
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 6. cÏervna 2006,
kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka cÏ. 167/2002 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon cÏ. 247/2000 Sb.,
o zõÂskaÂvaÂnõÂ a zdokonalovaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel a o zmeÏnaÂch neÏkteryÂch
zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 478/2001 Sb., ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 152/2003 Sb.
Ministerstvo dopravy stanovõÂ podle § 62 zaÂkona
cÏ. 247/2000 Sb., o zõÂskaÂvaÂnõÂ a zdokonalovaÂnõÂ odborneÂ
zpuÊsobilosti k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel a o zmeÏnaÂch
neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 478/2001 Sb.:
CÏl. I
VyhlaÂsÏka cÏ. 167/2002 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon
cÏ. 247/2000 Sb., o zõÂskaÂvaÂnõÂ a zdokonalovaÂnõÂ odborneÂ
zpuÊsobilosti k rÏõÂzenõÂ motorovyÂch vozidel a o zmeÏnaÂch
neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 478/2001 Sb., ve
zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 152/2003 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. V § 1 se za slova ¹Tato vyhlaÂsÏkaª vklaÂdajõÂ slova
vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou ¹zapracovaÂvaÂ prÏõÂslusÏneÂ
prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1) a
1

) SmeÏrnice Komise 2000/56/ES, kterou se meÏnõÂ smeÏrnice
Rady 91/439/EHS o rÏidicÏskyÂch pruÊkazech.ª.

DosavadnõÂ poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 1 se oznacÏuje jako
poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 1a, a to vcÏetneÏ odkazuÊ na poznaÂmku pod cÏarou.
2. § 17 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 17
ZkousÏka z prÏedpisuÊ o provozu na pozemnõÂch
komunikacõÂch a zdravotnickeÂ prÏõÂpravy
(K § 40 odst. 3 zaÂkona)
(1) Test, kteryÂm se provaÂdõÂ zkousÏka z prÏedpisuÊ
o provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch a zdravotnickeÂ
prÏõÂpravy, je slozÏen z 25 otaÂzek s mozÏnostõÂ zõÂskaÂnõÂ
50 boduÊ.
a)
b)
c)

d)

(2) OtaÂzky v testu jsou sestaveny takto:
10 otaÂzek oveÏrÏujõÂcõÂch znalost pravidel provozu na
pozemnõÂch komunikacõÂch a jejich uzÏitõÂ rÏidicÏem,
4 otaÂzky oveÏrÏujõÂcõÂ znalost zaÂsad bezpecÏneÂ jõÂzdy
a ovlaÂdaÂnõÂ vozidla,
3 otaÂzky oveÏrÏujõÂcõÂ znalost dopravnõÂch znacÏek, sveÏtelnyÂch a akustickyÂch signaÂluÊ, vyÂstrazÏnyÂch sveÏtel,
speciaÂlnõÂch oznacÏenõÂ vozidel a osob, dopravnõÂch
zarÏõÂzenõÂ a zarÏõÂzenõÂ pro provoznõÂ informace vcÏetneÏ
naÂlezÏiteÂho chovaÂnõÂ rÏidicÏe, jezÏ odpovõÂdaÂ jejich vyÂznamu,
3 otaÂzky oveÏrÏujõÂcõÂ schopnost rÏesÏenõÂ dopravnõÂch
situacõÂ,

e) 2 otaÂzky oveÏrÏujõÂcõÂ znalost prÏedpisuÊ o podmõÂnkaÂch
provozu vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch,
f) 2 otaÂzky oveÏrÏujõÂcõÂ znalost prÏedpisuÊ souvisejõÂcõÂch
s provozem na pozemnõÂch komunikacõÂch,
g) 1 otaÂzka oveÏrÏujõÂcõÂ znalost zdravotnickeÂ prÏõÂpravy.
(3) V testu jsou pouzÏity naÂsledujõÂcõÂ typy otaÂzek:
a) otaÂzka, ke ktereÂ jsou prÏirÏazeny 3 odpoveÏdi, z nichzÏ
pouze jedna je spraÂvnaÂ,
b) otaÂzka, ke ktereÂ jsou prÏirÏazeny odpoveÏdi ¹anoª
nebo ¹neª,
c) otaÂzka, ke ktereÂ jsou prÏirÏazeny trÏi obraÂzky, z nichzÏ
pouze jeden je ve vztahu k otaÂzce spraÂvnyÂ.
(4) OtaÂzky v testu podle odstavce 2 põÂsm. b), e)
a f) jsou zameÏrÏeny na prokaÂzaÂnõÂ znalostõÂ zÏadatele o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ v naÂsledujõÂcõÂch oblastech:
a) vyÂznam sledovaÂnõÂ situace v provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, ohleduplneÂho a ukaÂzneÏneÂho
chovaÂnõÂ k ostatnõÂm uÂcÏastnõÂkuÊm provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch,
b) vliv uÂnavy, alkoholu, naÂvykovyÂch laÂtek a leÂcÏiv na
reakcÏnõÂ a rozpoznaÂvacõÂ schopnosti rÏidicÏe, na
reakcÏnõÂ dobu a zmeÏnu v chovaÂnõÂ rÏidicÏe obecneÏ,
c) nejduÊlezÏiteÏjsÏõÂ zaÂsady tyÂkajõÂcõÂ se dodrzÏovaÂnõÂ bezpecÏnostnõÂ vzdaÂlenosti mezi vozidly, brzdnyÂch
drah a rÏõÂzenõÂ vozidla v souvislosti s ruÊznyÂmi poveÏtrnostnõÂmi podmõÂnkami,
d) vliv poveÏtrnostnõÂch podmõÂnek na stav pozemnõÂ
komunikace a rizik vyplyÂvajõÂcõÂch z teÏchto zmeÏn
pro rÏõÂzenõÂ vozidla, vcÏetneÏ vlivu zmeÏn dennõÂ a nocÏnõÂ
doby na rÏõÂzenõÂ vozidla,
e) zpuÊsob rÏõÂzenõÂ vozidla na jednotlivyÂch kategoriõÂch
pozemnõÂch komunikacõÂ a rizik spojenyÂch s rÏõÂzenõÂm
vozidla na ruÊznyÂch kategoriõÂch pozemnõÂch komunikacõÂ prÏi ruÊzneÂ hustoteÏ provozu, vlastnostõÂ ruÊznyÂch stavebnõÂch provedenõÂ pozemnõÂch komunikacõÂ a jejich vliv na bezpecÏnost rÏõÂzenõÂ vozidla,
f) zvlaÂsÏtnõÂ rizikoveÂ faktory, tyÂkajõÂcõÂ se nedostatku
zkusÏenostõÂ ostatnõÂch uÂcÏastnõÂkuÊ provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, jako jsou zejmeÂna deÏti,
chodci, cyklisteÂ a lideÂ se snõÂzÏenou pohyblivostõÂ,
g) rizika spocÏõÂvajõÂcõÂ v odlisÏnostech zpuÊsobu rÏõÂzenõÂ
ruÊznyÂch druhuÊ motorovyÂch vozidel, problematika
zorneÂho pole a zrakoveÂho vnõÂmaÂnõÂ rÏidicÏe prÏi rÏõÂzenõÂ ruÊznyÂch druhuÊ vozidel,
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h) doklady pozÏadovaneÂ prÏi provozu vozidla,
i) zaÂsady chovaÂnõÂ a jednaÂnõÂ v prÏõÂpadeÏ vzniku dopravnõÂ nehody nebo podobneÂ udaÂlosti a opatrÏenõÂ,
kteraÂ majõÂ byÂt v teÏchto prÏõÂpadech provedena
(oznacÏenõÂ mõÂsta dopravnõÂ nehody, oznaÂmenõÂ dopravnõÂ nehody, poskytnutõÂ prvnõÂ pomoci),
j) pravidla zajisÏteÏnõÂ bezpecÏneÂ prÏepravy osob a veÏcõÂ,
k) bezpecÏnostnõÂ opatrÏenõÂ prÏi vystupovaÂnõÂ z vozidla,
l) konstrukcÏnõÂ soucÏaÂsti vozidla, ktereÂ majõÂ vliv na
bezpecÏnost jõÂzdy, zejmeÂna systeÂm rÏõÂzenõÂ, systeÂm
zaveÏsÏenõÂ kol, brzdovyÂ systeÂm, pneumatiky, sveÏtlomety, sveÏtla, ukazatele smeÏru, odrazovaÂ skla,
zpeÏtnaÂ zrcaÂtka, ostrÏikovacÏe cÏelnõÂho skla a steÏracÏe,
vyÂfukovyÂ systeÂm, bezpecÏnostnõÂ paÂsy a zvukoveÂ
vyÂstrazÏneÂ zarÏõÂzenõÂ, vcÏetneÏ rozpoznaÂnõÂ jejich beÏzÏnyÂch poruch a zaÂvad,
m) bezpecÏnostnõÂ vybavenõÂ vozidla, zejmeÂna bezpecÏnostnõÂ paÂsy, opeÏrky hlav a deÏtskeÂ zaÂdrzÏneÂ systeÂmy,
n) pravidla tyÂkajõÂcõÂ se uzÏõÂvaÂnõÂ vozidla ve vztahu k zÏivotnõÂmu prostrÏedõÂ, zejmeÂna prÏimeÏrÏeneÂ pouzÏõÂvaÂnõÂ
zvukovyÂch vyÂstrazÏnyÂch zarÏõÂzenõÂ, spotrÏeba pohonnyÂch hmot, omezenõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch emisõÂ.
(5) OtaÂzky v testu podle odstavce 2 põÂsm. b), e)
a f) jsou vedle oblastõÂ uvedenyÂch v odstavci 4 u skupin AM a A a podskupiny A1 daÂle zameÏrÏeny na prokaÂzaÂnõÂ znalostõÂ zÏadatele o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ v naÂsledujõÂcõÂch oblastech:
a) pouzÏõÂvaÂnõÂ ochranneÂ vyÂstroje, zejmeÂna rukavic,
bot, oblecÏenõÂ a ochranneÂ prÏilby,
b) viditelnost motocyklisty pro jineÂ uÂcÏastnõÂky provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch,
c) rizikoveÂ faktory vyplyÂvajõÂcõÂ ze stavu pozemnõÂ komunikace, se zrÏetelem na kluzkeÂ cÏaÂsti pozemnõÂ
komunikace naprÏ. kryty kanalizace, vodorovneÂ
dopravnõÂ znacÏky a tramvajoveÂ koleje.
(6) OtaÂzky v testu podle odstavce 2 põÂsm. b), e)
a f) jsou vedle oblastõÂ uvedenyÂch v odstavci 4 u skupin C, C+E, D, D+E a podskupin C1, C1+E, D1
a D1+E daÂle zameÏrÏeny na prokaÂzaÂnõÂ znalostõÂ zÏadatele
o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ v naÂsledujõÂcõÂch oblastech:
a) doba rÏõÂzenõÂ, bezpecÏnostnõÂ prÏestaÂvky, doba odpocÏinku a uzÏõÂvaÂnõÂ zaÂznamovyÂch zarÏõÂzenõÂ,
b) prÏeprava naÂkladu nebo cestujõÂcõÂch,
c) doklady potrÏebneÂ pro provoz vozidla a doklady
potrÏebneÂ pro vnitrostaÂtnõÂ a mezinaÂrodnõÂ prÏepravu
naÂkladu nebo cestujõÂcõÂch,
d) zaÂsady chovaÂnõÂ a jednaÂnõÂ v prÏõÂpadeÏ vzniku dopravnõÂ nehody nebo podobneÂ udaÂlosti a opatrÏenõÂ,
kteraÂ majõÂ byÂt v teÏchto prÏõÂpadech provedena,
vcÏetneÏ pravidel uplatnÏovanyÂch prÏi provaÂdeÏnõÂ zaÂchrannyÂch akcõÂ nebo evakuace cestujõÂcõÂch,
e) bezpecÏnostnõÂ opatrÏenõÂ prÏi demontaÂzÏi nebo vyÂmeÏneÏ kol,
f) hmotnosti a rozmeÏry vozidla,
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g) omezenõÂ zorneÂho pole rÏidicÏe vyplyÂvajõÂcõÂ z konstrukcÏnõÂho provedenõÂ vozidla,
h) zaÂsady platneÂ pro naklaÂdaÂnõÂ vozidla, kontrolu naÂkladu, ulozÏenõÂ a upevneÏnõÂ naÂkladu, charakteristickeÂ vlastnosti neÏkteryÂch druhuÊ naÂkladu (sypkeÂ
materiaÂly, tekutiny, zaveÏsÏeneÂ naÂklady), zpuÊsoby
naklaÂdky a vyklaÂdky rozmeÏrnyÂch veÏcõÂ prÏi uzÏitõÂ
naklaÂdacõÂho zarÏõÂzenõÂ (pouze u skupin C, C+E
a podskupin C1 a C1+E),
i) principy odpoveÏdnosti rÏidicÏe platneÂ pro prÏepravu
cestujõÂcõÂch s ohledem na zajisÏteÏnõÂ pohodlõÂ a bezpecÏnosti cestujõÂcõÂch, zvlaÂsÏtnosti prÏepravy deÏtõÂ,
vcÏetneÏ kontroly provaÂdeÏneÂ prÏed odjezdem vozidla
(pouze u skupin D a D+E a podskupin D1
a D1+E),
j) zaÂklady konstrukce a funkce spalovacõÂho motoru,
kapalin, palivoveÂho systeÂmu, elektrickeÂho systeÂmu, zapalovacõÂho systeÂmu a prÏevodoveÂho uÂstrojõÂ
(pouze u skupin C, C+E, D a D+E),
k) zaÂsady montaÂzÏe a spraÂvneÂho uzÏõÂvaÂnõÂ pneumatik,
vcÏetneÏ uÂdrzÏby,
l) typy brzdnyÂch systeÂmuÊ, jejich hlavnõÂ cÏaÂsti, napojenõÂ, uzÏõÂvaÂnõÂ a dennõÂ uÂdrzÏba, typy omezovacÏuÊ
rychlosti,
m) typy spojovacõÂch systeÂmuÊ, jejich hlavnõÂch cÏaÂstõÂ,
vcÏetneÏ jejich zapojenõÂ, uzÏõÂvaÂnõÂ a dennõÂ uÂdrzÏby
(pouze u skupin C+E a D+E a podskupin C1+E
a D1+E),
n) metody pouzÏõÂvaneÂ k odhalenõÂ prÏõÂcÏin poruch,
o) zaÂsady preventivnõÂ uÂdrzÏby vozidel a rÏaÂdnyÂch
oprav,
p) odpoveÏdnost rÏidicÏe prÏi naklaÂdce a vyklaÂdce naÂkladu (pouze u skupin C a C+E a podskupin C1
a C1+E).
(7) JednotliveÂ spraÂvneÂ odpoveÏdi jsou hodnoceny
jednõÂm, dveÏma nebo cÏtyrÏmi body. JednõÂm bodem se
hodnotõÂ spraÂvneÂ zodpoveÏzenõÂ otaÂzek podle odstavce 2 põÂsm. c), e) a g). DveÏma body se hodnotõÂ spraÂvneÂ
zodpoveÏzenõÂ otaÂzek podle odstavce 2 põÂsm. a), b) a f).
CÏtyrÏmi body se hodnotõÂ spraÂvneÂ zodpoveÏzenõÂ otaÂzek
podle odstavce 2 põÂsm. d).
(8) Pro hodnocenõÂ testu stupneÏm ¹prospeÏlª je potrÏebneÂ zõÂskaÂnõÂ nejmeÂneÏ 43 boduÊ.ª.
3. § 19 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 19
ZkousÏka z praktickeÂ jõÂzdy
(K § 42 odst. 5 zaÂkona)
(1) V prvnõÂ cÏaÂsti zkousÏky z praktickeÂ jõÂzdy zÏadatel o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ prokazuje naÂsledujõÂcõÂ znalosti
a dovednosti:
a) u vsÏech skupin a podskupin rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ
1. prÏed zahaÂjenõÂm jõÂzdy proveÏrÏit stav pneumatik,
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b)

c)

d)

e)

f)
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osveÏtlenõÂ vozidla a smeÏrovyÂch sveÏtel, zvukoveÂho vyÂstrazÏneÂho zarÏõÂzenõÂ, funkcÏnost rÏõÂzenõÂ
a brzd, cÏelnõÂho skla, steÏracÏuÊ, provoznõÂch kapalin, prÏõÂstrojoveÂ desky a funkcÏnost sdeÏlovacÏuÊ,
prÏizpuÊsobit si sedadlo do spraÂvneÂ polohy, prÏizpuÊsobit si zpeÏtnaÂ zrcaÂtka, zapnout si bezpecÏnostnõÂ paÂs a oveÏrÏit, zÏe jsou zavrÏeny vsÏechny
dverÏe, u skupin C, C+E, D a D+E a podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E navõÂc proveÏrÏit stav
posilovacÏuÊ brzd a systeÂmuÊ rÏõÂzenõÂ, kol, diskuÊ
kol, blatnõÂkuÊ, oken a zaÂznamoveÂho zarÏõÂzenõÂ,
2. naÂsledneÏ nastartovat motor a proveÂst plynuleÂ
rozjetõÂ vozidla (v pruÊbeÏhu zkousÏky proveÂst
rozjezd do kopce a z kopce), couvat se zataÂcÏenõÂm vlevo i vpravo, zabrzdit vozidlo na prÏesnost zastavenõÂ, zaparkovat vozidlo a opustit
parkovacõÂ prostor, zajet k obrubnõÂku a vyjet
od neÏho, objet stojõÂcõÂ vozidla a prÏekaÂzÏky, u skupiny B a podskupiny B1 navõÂc otocÏit vozidlo
prÏednõÂ cÏaÂstõÂ do protismeÏru za pouzÏitõÂ chodu
vprÏed a zpeÏtneÂho chodu,
u rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ skupin AM a A a podskupiny A1 prÏizpuÊsobit si ochrannou prÏilbu, rukavice, boty a oblecÏenõÂ, spustit motocykl ze stojaÂnku
a veÂst jej bez spusÏteÏneÂho motoru,
u rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ skupin B, B+E, C, C+E,
D, D+E a T a podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E
1. proveÂst kontrolu karoserie, dverÏõÂ pro rÏidicÏe
a cestujõÂcõÂ, vyÂbavy pro prvnõÂ pomoc a ostatnõÂho
bezpecÏnostnõÂho vybavenõÂ,
2. prokaÂzat znalosti bezpecÏnosti praÂce prÏi naklaÂdaÂnõÂ naÂkladu na vozidlo a jeho vyklaÂdaÂnõÂ z vozidla, bezpecÏneÂho zaparkovaÂnõÂ a zajisÏteÏnõÂ vozidla pro naklaÂdku a vyklaÂdku,
u rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ skupin B+E, C+E, D+E
a T a podskupin C1+E a D1+E prÏipojit prÏõÂveÏs
nebo naÂveÏs, aby se vytvorÏila jõÂzdnõÂ souprava, prÏicÏemzÏ tento uÂkon musõÂ zacÏõÂnat s tazÏnyÂm vozidlem
zaparkovanyÂm vedle prÏõÂveÏsu nebo naÂveÏsu, tj. nikoliv v jedneÂ rÏadeÏ, a proveÂst kontrolu spojovacõÂho
zarÏõÂzenõÂ, brzd a elektrickyÂch spojenõÂ, a tento prÏõÂveÏs nebo naÂveÏs odpojit,
u rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ skupin C, C+E, D, D+E
a T a podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E prokaÂzat
znalosti pouzÏitõÂ zaÂznamovyÂch zarÏõÂzenõÂ, principuÊ
brzdovyÂch systeÂmuÊ a omezovacÏuÊ rychlosti a proveÏrÏit odlehcÏovacõÂ brzdu a rÏõÂdicõÂ systeÂmy,
u rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E
1. proveÂst kontrolu nouzovyÂch vyÂchoduÊ, hasicõÂch
prÏõÂstrojuÊ a ostatnõÂho bezpecÏnostnõÂho vybavenõÂ,
2. prokaÂzat znalost pravidel tyÂkajõÂcõÂch se zastavenõÂ a staÂnõÂ s ohledem na bezpecÏneÂ nastupovaÂnõÂ
cestujõÂcõÂch do autobusu a vystupovaÂnõÂ z neÏj.
(2) Ve druheÂ cÏaÂsti zkousÏky z praktickeÂ jõÂzdy zÏa-
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datel o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ prokazuje naÂsledujõÂcõÂ znalosti a dovednosti:
a) u vsÏech skupin a podskupin rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ
1. schopnost ovlaÂdaÂnõÂ motoroveÂho vozidla v podmõÂnkaÂch provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, zejmeÂna zachovaÂnõÂ spraÂvneÂho smeÏru
jõÂzdy, zrychlenõÂ vozidla azÏ na vhodnou rychlost
a udrzÏovaÂnõÂ teÂto rychlosti i beÏhem rÏazenõÂ jednotlivyÂch rychlostnõÂch stupnÏuÊ, vjetõÂ do krÏizÏovatky a jejõÂ bezpecÏneÂ projetõÂ, prÏizpuÊsobenõÂ
rychlosti vozidla prÏi odbocÏovaÂnõÂ vlevo
a vpravo, a pokud mozÏno v omezeneÂm prostoru, prÏizpuÊsobenõÂ rychlosti vozidla podmõÂnkaÂm
provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch, zarÏazenõÂ
se do jineÂho jõÂzdnõÂho pruhu, mõÂjenõÂ jedoucõÂho
vozidla, zejmeÂna v zuÂzÏenyÂch prostorech, dodrzÏovaÂnõÂ spraÂvneÂ vzdaÂlenosti mezi vozidly
v jednotlivyÂch jõÂzdnõÂch pruzõÂch, prÏedjõÂzÏdeÏnõÂ
v ruÊznyÂch situacõÂch, odbocÏenõÂ na krÏizÏovatce
vlevo i vpravo, odbocÏenõÂ mimo pozemnõÂ komunikaci,
2. znalost jõÂzdy na kruhoveÂm objezdu, prÏejõÂzÏdeÏnõÂ
zÏeleznicÏnõÂho uÂrovnÏoveÂho prÏejezdu, jõÂzdy podeÂl
zastaÂvek tramvajõÂ, autobusuÊ a trolejbusuÊ, prÏejõÂzÏdeÏnõÂ prÏechoduÊ pro chodce, jõÂzdy s kopce a do
kopce prÏi velkeÂm podeÂlneÂm sklonu, vjezd na
daÂlnici nebo vyÂjezd z daÂlnice nebo silnice pro
motorovaÂ vozidla, zarÏazenõÂ do pruhu s rychleji
jedoucõÂmi vozidly, prÏejezd do pruhu s pomaleji
jedoucõÂmi vozidly, pokud jsou takoveÂ dopravnõÂ
situace v mõÂsteÏ konaÂnõÂ zkousÏky dostupneÂ,
b) u rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ skupin AM a A a podskupiny A1
1. zaparkovat motocykl a postavit jej na stojaÂnek,
2. projet zataÂcÏku tvaru U, prÏi pomaleÂ rychlosti
proveÂst slalom, prÏi zarÏazeneÂm druheÂm nebo
trÏetõÂm rychlostnõÂm stupni a rychlosti minimaÂlneÏ 30 km.h-1 proveÂst jõÂzdnõÂ uÂkon prokazujõÂcõÂ schopnost bezpecÏneÂho ovlaÂdaÂnõÂ motocyklu,
3. prÏi pocÏaÂtecÏnõÂ rychlosti minimaÂlneÏ 50 km.h-1,
u skupiny AM prÏimeÏrÏeneÏ snõÂzÏeneÂ s ohledem
na nejvysÏsÏõÂ povolenou rychlost vozidla, proveÂst
jõÂzdnõÂ uÂkon spocÏõÂvajõÂcõÂ ve vyhyÂbaÂnõÂ se prÏekaÂzÏce
a dva jõÂzdnõÂ uÂkony brzdeÏnõÂ,
4. prokaÂzat ovlaÂdaÂnõÂ motocyklu prÏi ruÊznyÂch
rychlostech a ruÊznyÂch provoznõÂch situacõÂch,
prÏicÏemzÏ je trÏeba prokaÂzat schopnost soucÏasneÏ
ovlaÂdat spojku a brzdu, udrzÏovat rovnovaÂhu
a smeÏr pohledu, polohu chodidel na stupacÏkaÂch
a prokaÂzat ovlaÂdaÂnõÂ techniky rÏõÂzenõÂ a rÏazenõÂ
a prÏednõÂ a zadnõÂ brzdy,
c) u rÏidicÏskeÂho opraÂvneÏnõÂ skupin C, C+E, D, D+E
a T a podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E znalost
vlastnostõÂ vozidla, ktereÂ mohou zabraÂnit rÏidicÏi ve
vyÂhledu, vlivu veÏtru na jõÂzdu vozidla, opatrÏenõÂ
nutnyÂch pro prÏedjõÂzÏdeÏnõÂ prÏi strÏõÂkajõÂcõÂm blaÂteÏ, uzÏõÂ-
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vaÂnõÂ ruÊznyÂch brzdovyÂch systeÂmuÊ, pouzÏõÂvaÂnõÂ zpomalovacõÂ brzdy a prÏizpuÊsobenõÂ stopy deÂlce vozidla a jeho prÏesahu prÏi odbocÏovaÂnõÂ.
(3) Po celou dobu druheÂ cÏaÂsti zkousÏky z praktickeÂ
jõÂzdy podle odstavce 2 musõÂ zÏadatel o rÏidicÏskeÂ opraÂvneÏnõÂ prokazovat ohleduplneÂ, ukaÂzneÏneÂ, prÏedvõÂdaveÂ
a prÏizpuÊsobiveÂ rÏidicÏskeÂ chovaÂnõÂ.
(4) HodnocenõÂ zkousÏky z praktickeÂ jõÂzdy zahrnuje hodnocenõÂ prÏizpuÊsobiveÂho a rozhodneÂho zpuÊsobu jõÂzdy, dodrzÏovaÂnõÂ povinnostõÂ rÏidicÏe v provozu na
pozemnõÂch komunikacõÂch, prÏizpuÊsobenõÂ jõÂzdy aktuaÂlnõÂm poveÏtrnostnõÂm a jinyÂm podmõÂnkaÂm provozu na
pozemnõÂch komunikacõÂch, respektovaÂnõÂ ostatnõÂch
uÂcÏastnõÂkuÊ provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch
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a spraÂvneÂ a vcÏasneÂ reakce na jejich chovaÂnõÂ, se zvyÂsÏenou opatrnostõÂ vuÊcÏi deÏtem, chodcuÊm, cyklistuÊm a osobaÂm s omezenou schopnostõÂ pohybu a orientace,
schopnosti prÏedvõÂdaÂnõÂ situacõÂ v provozu na pozemnõÂch
komunikacõÂch, schopnosti ovlaÂdat vozidlo a rÏaÂdneÏ
pouzÏõÂvat jeho soucÏaÂsti a vyÂbavu, provedenõÂ nezbytnyÂch opatrÏenõÂ prÏi opousÏteÏnõÂ vozidla.ª.
4. V § 21 odst. 2 se veÏta druhaÂ zrusÏuje.
CÏl. II
Â
UcÏinnost
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence
2006.

Ministr:
Ing. SÏimonovskyÂ v. r.
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299
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 13. cÏervna 2006,
kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka cÏ. 642/2004 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon o obcÏanskyÂch pruÊkazech
a zaÂkon o cestovnõÂch dokladech, a vyhlaÂsÏka cÏ. 296/2004 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon o evidenci obyvatel
a kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka cÏ. 177/2000 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon o evidenci obyvatel, zaÂkon o obcÏanskyÂch
pruÊkazech a zaÂkon o cestovnõÂch dokladech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
Ministerstvo vnitra stanovõÂ podle § 26 põÂsm. a), c)
a d) zaÂkona cÏ. 328/1999 Sb., o obcÏanskyÂch pruÊkazech,
ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 559/2004 Sb., a podle § 25 põÂsm. a)
zaÂkona cÏ. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodnyÂch
cÏõÂslech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o evidenci
obyvatel):
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
ZmeÏna vyhlaÂsÏky cÏ. 642/2004 Sb., kterou se provaÂdõÂ
zaÂkon o obcÏanskyÂch pruÊkazech a zaÂkon o cestovnõÂch
dokladech

zaÂkon o obcÏanskyÂch pruÊkazech a zaÂkon o cestovnõÂch
dokladech, se meÏnõÂ takto:

1. V § 1 odst. 3 se za slova ¹zaÂkona o obcÏanskyÂch
pruÊkazechª vklaÂdajõÂ slova ¹a daÂle uÂdaje o mõÂstu narozenõÂ, adrese mõÂsta trvaleÂho pobytu, rodneÂm prÏõÂjmenõÂ
a rodinneÂm nebo osobnõÂm stavu [§ 3 odst. 2 põÂsm. a)
zaÂkona o obcÏanskyÂch pruÊkazech]ª.

CÏl. I
VyhlaÂsÏka cÏ. 642/2004 Sb., kterou se provaÂdõÂ

2. PrÏõÂloha cÏ. 1 znõÂ:

CÏaÂstka 94

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 299 / 2006

Strana 3711

¹PrÏõÂloha cÏ. 1 k vyhlaÂsÏce cÏ. 642/2004 Sb.

V pĜípadČ, že obþan uþinil prohlášení o vstupu do partnerství, nebo jeho partnerství zaniklo
smrtí jednoho z partnerĤ, prohlášením jednoho z partnerĤ za mrtvého, nebo zrušením
rozhodnutím soudu, je vzor zadní strany obþanského prĤkazu se strojovČ þitelnými údaji
následující:

ª.
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3. PrÏõÂloha cÏ. 4 znõÂ:
¹PrÏõÂloha cÏ. 4 k vyhlaÂsÏce cÏ. 642/2004 Sb.

Potvrzení o zmûnû údajÛ zapisovan˘ch do obãanského prÛkazu
âíslo:
*00000 / DA
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

Nové jméno
popřípadě jména
Datum účinnosti změny

Partnerství

Rodinný
stav

Rodné
číslo

Jméno (jména)

Důvod změny

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

ŽENATÝ

ROZVEDENÁ

ROZVEDENÝ

aaaa

VDOVA

)

VDOVEC

SVOBODNÁ

SVOBODNÝ

Datum účinnosti změny
(správný údaj označte křížkem
VZNIK PARTNERSTVÍ

aaaa

)

ZÁNIK PARTNERSTVÍ

NEPLATNÉ PARTNERSTVÍ

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.

ª.
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4. PrÏõÂloha cÏ. 5 znõÂ:
¹PrÏõÂloha 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
Jméno (jména)

Rodné číslo

Rodné příjmení
Pohlaví*) muž /žena Státní občanství

Datum narození
Místo a okres
(stát) narození

Rodinný stav*) / Partnerství*)
Adresa místa
Obec
trvalého pobytu
Část obce

č.p.
(ev.)
PSČ

Okres
Ulice

č.or.

Žádám o zapsání
nepovinných údajů

Titul (vědecká hodnost,
označení)

Manžel(ka)*) / Partner(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

Rodný list (vydal)

Datum vydání
Úmrtní list (vydal)

Oddací list*) / Doklad o partnerství*) (vydal)
Rozhodnutí soudu o rozvodu*) / o zrušení partnerství *) č.j. (vydal)
Rozhodnutí soudu o neplatnosti manželství*) / partnerství*) 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

ª.
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5. PrÏõÂloha cÏ. 6 znõÂ:
¹PrÏõÂloha cÏ. 6 k vyhlaÂsÏce cÏ. 642/2004 Sb.

Îádost o vydání
obãanského prÛkazu
bez strojovû ãiteln˘ch ÚDAJÛ
ÎÁDOST NEP¤EH¯BEJTE!
Číslo OP
Datum vydání
Datum platnosti

Vydal

V žádosti vyplňte čitelně hůlkovým písmem bíle vyznačené rubriky, *) nehodící se škrtněte.
Příjmení
Jméno (jména)

Rodné číslo

Rodné příjmení
Pohlaví*) muž /žena Státní občanství

Datum narození
Místo a okres
(stát) narození

Rodinný stav*) / Partnerství*)
Adresa místa
Obec
trvalého pobytu
Část obce

č.p.
(ev.)
PSČ

Okres
Ulice

č.or.

Žádám o zapsání
nepovinných údajů

Titul (vědecká hodnost,
označení)

Manžel(ka)*) / Partner(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

Rodný list (vydal)

Datum vydání
Úmrtní list (vydal)

Oddací list*) / Doklad o partnerství*) (vydal)
Rozhodnutí soudu o rozvodu*) / o zrušení partnerství *) č.j. (vydal)
Rozhodnutí soudu o neplatnosti manželství*) / partnerství*) 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

ª.
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CÏl. II

Â S T D RU HA
Â
CÏ A

PrÏechodneÂ ustanovenõÂ

ZmeÏna vyhlaÂsÏky cÏ. 296/2004 Sb., kterou se provaÂdõÂ
zaÂkon o evidenci obyvatel a kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka
cÏ. 177/2000 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon o evidenci
obyvatel, zaÂkon o obcÏanskyÂch pruÊkazech a zaÂkon
o cestovnõÂch dokladech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ

Tiskopisy zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ obcÏanskeÂho pruÊkazu
se strojoveÏ cÏitelnyÂmi uÂdaji, zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ obcÏanskeÂho pruÊkazu bez strojoveÏ cÏitelnyÂch uÂdajuÊ a potvrzenõÂ
o zmeÏneÏ uÂdajuÊ zapisovanyÂch do obcÏanskeÂho pruÊkazu
vydaneÂ podle vzoruÊ teÏchto tiskopisuÊ stanovenyÂch vyhlaÂsÏkou cÏ. 642/2004 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti teÂto vyhlaÂsÏky, mohou byÂt pouzÏõÂvaÂny
nejdeÂle do 31. prosince 2008.

CÏl. III
Ve vyhlaÂsÏce cÏ. 296/2004 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon o evidenci obyvatel a kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka
cÏ. 177/2000 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon o evidenci
obyvatel, zaÂkon o obcÏanskyÂch pruÊkazech a zaÂkon
o cestovnõÂch dokladech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ,
ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 661/2004 Sb., prÏõÂloha cÏ. 3 znõÂ:

¹PrÏõÂloha cÏ. 3 k vyhlaÂsÏce cÏ. 296/2004 Sb.

Îádost

o poskytnutí údajÛ z informaãního systému
NA ZÁKLADĚ ZÁKONA O EVIDENCI OBYVATEL

V žádosti vyplňte čitelně hůlkovým písmem bíle vyznačené rubriky.

NEBO

Žádám o výdej všech údajů vedených v informačním
systému k mé osobě.
Žádám o výdej všech historických údajů vedených
v informačním systému k mé osobě.
Žádám o údaj (údaje).

Příjmení:

jméno (jména), příjmení, rodné příjmení

Jméno (jména):

datum narození

Rodné číslo:
Číslo občanského průkazu, cestovního dokladu,
průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo
průkazu povolení k pobytu azylanta:

pohlaví
místo a okres (stát) narození
rodné číslo
státní občanství (státní příslušnost)
adresa místa trvalého pobytu

Adresa místa trvalého pobytu:

počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje
o pobytu
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům
V

Dne:

zákaz pobytu (místo zákazu pobytu a doba jeho trvání)
rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného
zákonného zástupce
rodinný stav, datum a místo uzavření manželství
nebo partnerství
rodné číslo manžela(ky) nebo partnera(ky)

Potvrzení o uhrazení správního poplatku
Podpis žadatele:

rodné číslo dítěte
osvojení (údaj se poskytuje obyvateli staršímu 18 let)
záznam o výdeji údajů

ª.
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CÏl. IV
PrÏechodneÂ ustanovenõÂ

Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A

Tiskopis zÏaÂdosti o poskytnutõÂ uÂdajuÊ z informacÏnõÂho systeÂmu vydanyÂ podle vzoru tohoto tiskopisu
stanoveneÂho vyhlaÂsÏkou cÏ. 296/2004 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti teÂto vyhlaÂsÏky, muÊzÏe byÂt
pouzÏõÂvaÂn nejdeÂle do 31. prosince 2010.

CÏl. V
UÂcÏinnost
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence
2006.

Ministr:
Mgr. Bublan v. r.
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300
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 13. cÏervna 2006,
kterou se provaÂdõÂ zaÂkon cÏ. 115/2006 Sb., o registrovaneÂm partnerstvõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch
zaÂkonuÊ, a kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka cÏ. 207/2001 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon cÏ. 301/2000 Sb., o matrikaÂch,
jmeÂnu a prÏõÂjmenõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
Ministerstvo vnitra stanovõÂ podle § 40 zaÂkona
cÏ. 115/2006 Sb., o registrovaneÂm partnerstvõÂ a o zmeÏneÏ
neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, (daÂle jen ¹zaÂkonª)
a podle § 96 zaÂkona cÏ. 301/2000 Sb., o matrikaÂch,
jmeÂnu a prÏõÂjmenõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch
zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 165/2004 Sb.:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
§1
PrÏõÂslusÏneÂ matricÏnõÂ uÂrÏady
PrÏõÂslusÏneÂ matricÏnõÂ uÂrÏady, prÏed nimizÏ se cÏinõÂ prohlaÂsÏenõÂ, jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 1 teÂto vyhlaÂsÏky.
ZpuÊsob vedenõÂ knihy registrovaneÂho partnerstvõÂ
§2
(1) Knihu registrovaneÂho partnerstvõÂ tvorÏõÂ tiskopisy (§ 22) svaÂzaneÂ do svazkuÊ. KazÏdyÂ svazek knihy
registrovaneÂho partnerstvõÂ obsahuje uÂvodnõÂ list, list
podpisovyÂch vzoruÊ a listy, na ktereÂ se zapisuje uzavrÏenõÂ
partnerstvõÂ (daÂle jen ¹listª). JednotliveÂ listy jsou
prÏedem ocÏõÂslovaÂny.
(2) Svazek knihy registrovaneÂho partnerstvõÂ obsahuje maximaÂlneÏ 100 listuÊ. Listem se rozumõÂ dveÏ protilehleÂ strany.
(3) KazÏdyÂ svazek knihy registrovaneÂho partnerstvõÂ maÂ na prÏednõÂ straneÏ vazby vyznacÏen naÂzev knihy,
oznacÏenõÂ prÏõÂslusÏneÂho matricÏnõÂho uÂrÏadu, porÏadoveÂ cÏõÂslo
svazku a uvedenõÂ pocÏaÂtecÏnõÂho a konecÏneÂho data zaÂpisuÊ.
(4) UÂvodnõÂ list kazÏdeÂho svazku knihy registrovaneÂho partnerstvõÂ vyplnõÂ matrikaÂrÏ1). UÂdaje uvedeneÂ na
tomto listu oveÏrÏõÂ zameÏstnanec kraje poveÏrÏenyÂ cÏinnostõÂ
na uÂseku matrik.
(5) Na konci kazÏdeÂho svazku knihy registrovaneÂho partnerstvõÂ se vede rejstrÏõÂk. KazÏdeÂ ucÏineÏneÂ prohlaÂsÏenõÂ se vyznacÏõÂ v rejstrÏõÂku s odkazem na cÏõÂslo listu.
Pokud maÂ kniha registrovaneÂho partnerstvõÂ võÂce
svazkuÊ pro zaÂpisy ucÏineÏneÂ v jednom kalendaÂrÏnõÂm roce,

1

muÊzÏe byÂt veden spolecÏnyÂ rejstrÏõÂk v prvnõÂm svazku teÂto
knihy; v tomto prÏõÂpadeÏ se v rejstrÏõÂku vyznacÏõÂ i cÏõÂslo
svazku knihy registrovaneÂho partnerstvõÂ, v neÏmzÏ je zaÂpis proveden.
(6) V rejstrÏõÂku se zapisujõÂ prÏõÂjmenõÂ a jmeÂna do
dvou sloupcuÊ, do leveÂho muzÏuÊ, do praveÂho zÏen. PrÏõÂjmenõÂ se uvaÂdeÏjõÂ vzÏdy prÏed jmeÂnem. UcÏineÏnaÂ prohlaÂsÏenõÂ se zapõÂsÏõÂ do rejstrÏõÂku podle prÏõÂjmenõÂ obou partneruÊ.
(7) Dojde-li ke zmeÏneÏ jmeÂna nebo prÏõÂjmenõÂ osoby
zapsaneÂ v knize registrovaneÂho partnerstvõÂ, vyznacÏõÂ se
tato zmeÏna v rejstrÏõÂku novyÂm zaÂpisem.
§3
(1) ZaÂpis do knihy registrovaneÂho partnerstvõÂ
provaÂdõÂ matrikaÂrÏ cÏitelnyÂm vyplneÏnõÂm jednotlivyÂch oddõÂluÊ prÏõÂslusÏneÂho listu. ZaÂpis se oznacÏõÂ porÏadovyÂm cÏõÂslem prÏi jeho provaÂdeÏnõÂ.
(2) V oddõÂle ¹ZaÂznamy a opravy prÏed podpisemª
se vzÏdy uvede pravomocneÂ rozhodnutõÂ o povolenõÂ prÏijetõÂ prohlaÂsÏenõÂ jinyÂm prÏõÂslusÏnyÂm matricÏnõÂm uÂrÏadem
(§ 2 odst. 4 zaÂkona) a pravomocneÂ rozhodnutõÂ o prominutõÂ prÏedlozÏenõÂ dokladuÊ potrÏebnyÂch k prohlaÂsÏenõÂ
(§ 25 odst. 5 zaÂkona).
(3) ZaÂpisy do knihy registrovaneÂho partnerstvõÂ
provaÂdõÂ matrikaÂrÏ vlastnorucÏneÏ dokumentnõÂm inkoustem v uÂrÏednõÂ mõÂstnosti prÏõÂslusÏneÂho matricÏnõÂho uÂrÏadu
nejpozdeÏji do 30 dnuÊ od prÏijetõÂ prohlaÂsÏenõÂ nebo verÏejneÂ
listiny.
(4) OddõÂl listu, kteryÂ nelze vyplnit pro neexistenci uÂdajuÊ v dobeÏ provaÂdeÏnõÂ zaÂpisu, se prosÏkrtne vodorovnou cÏarou. NevyplneÏnaÂ cÏaÂst oddõÂlu ¹ZaÂznamy
a opravy prÏed podpisemª se prosÏkrtne cÏarou naprÏõÂcÏ.
Nelze prosÏkrtnout oddõÂl ¹DodatecÏneÂ zaÂznamy
a opravyª.
(5) MõÂsto uÂdajuÊ, ktereÂ se do uzavrÏenõÂ zaÂpisu nepodarÏilo zjistit, uvede matrikaÂrÏ v prÏõÂslusÏnyÂch oddõÂlech
listu slovo ¹nezjisÏteÏnoª.
(6) ZuÊstal-li neÏkteryÂ uÂdaj nezjisÏteÏn i po uzavrÏenõÂ

) § 9 zaÂkona cÏ. 301/2000 Sb., o matrikaÂch, jmeÂnu a prÏõÂjmenõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 320/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 578/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 165/2004 Sb. a zaÂkona cÏ. 21/2006 Sb.
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zaÂpisu a po naÂsledneÂm dalsÏõÂm sÏetrÏenõÂ, ucÏinõÂ se o tom
zaÂznam v oddõÂle listu ¹DodatecÏneÂ zaÂznamy a opravyª.
§4
(1) Do knihy registrovaneÂho partnerstvõÂ se zapisujõÂ prohlaÂsÏenõÂ ucÏineÏnaÂ v teÂmzÏe kalendaÂrÏnõÂm roce podle jejich cÏasoveÂ posloupnosti. Za poslednõÂm zaÂpisem
kalendaÂrÏnõÂho roku se vynechajõÂ trÏi listy a v zaÂpisech
prohlaÂsÏenõÂ nastalyÂch v naÂsledujõÂcõÂch letech se pokracÏuje, dokud nenõÂ popsaÂn celyÂ svazek knihy registrovaneÂho partnerstvõÂ. ZaÂpisy se v kazÏdeÂm rocÏnõÂku cÏõÂslujõÂ
samostatneÏ s tõÂm, zÏe se v zaÂhlavõÂ listu, na neÏmzÏ je uveden prvnõÂ zaÂpis v roce, uvede oznacÏenõÂ roku, a to i v prÏõÂpadeÏ, zÏe v kalendaÂrÏnõÂm roce nebude proveden zÏaÂdnyÂ
zaÂpis.
(2) Bude-li svazek knihy registrovaneÂho partnerstvõÂ popsaÂn prÏed skoncÏenõÂm kalendaÂrÏnõÂho roku, pouzÏije se dalsÏõÂ svazek, prÏicÏemzÏ se v cÏõÂslovaÂnõÂ zaÂpisuÊ pokracÏuje.
(3) JednotliveÂ svazky knihy registrovaneÂho
partnerstvõÂ naÂsledujõÂcõÂ za sebou a zaÂpisy v nich se cÏõÂslujõÂ porÏadovyÂmi arabskyÂmi cÏõÂsly.
§5
VynechaÂnõÂ listu
VynechaÂ-li se omylem jeden nebo võÂce listuÊ knihy
registrovaneÂho partnerstvõÂ, prÏesÏkrtne matrikaÂrÏ praÂzdnyÂ
list cÏarou naprÏõÂcÏ a tento list oznacÏõÂ dolozÏkou ¹omylem
vynechaÂnoª. K dolozÏce prÏipojõÂ svuÊj podpis a datum.
§6
ZrusÏenõÂ zaÂpisu
ChybnyÂ neuzavrÏenyÂ zaÂpis nebo chybneÏ zapsanyÂ
uzavrÏenyÂ zaÂpis se zrusÏõÂ tõÂm zpuÊsobem, zÏe se prÏesÏkrtne
cÏarou naprÏõÂcÏ a v oddõÂle ¹DodatecÏneÂ zaÂznamy a opravyª
se poznamenaÂ, zÏe zaÂpis se povazÏuje za zrusÏenyÂ s uvedenõÂm duÊvodu. PorÏadoveÂ cÏõÂslo zrusÏeneÂho zaÂpisu je
nutno povazÏovat za neucÏineÏneÂ, pokud za zrusÏenyÂm
zaÂpisem nenõÂ proveden dalsÏõÂ zaÂpis.
§7
Datum v zaÂpisech
Den, meÏsõÂc a rok v zaÂpisu, dodatecÏneÂm zaÂznamu
a opraveÏ zaÂpisu, a den, meÏsõÂc a rok jejich provedenõÂ se
uvaÂdeÏjõÂ arabskyÂmi cÏõÂslicemi podle gregoriaÂnskeÂho kalendaÂrÏe tak, zÏe se pro kalendaÂrÏnõÂ den pouzÏije oznacÏenõÂ 01 azÏ 31, pro kalendaÂrÏnõÂ meÏsõÂc 01 azÏ 12 a pro kalendaÂrÏnõÂ rok porÏadoveÂ cÏõÂslo. UvedenaÂ oznacÏenõÂ se oddeÏlõÂ
tecÏkami.
§8
MõÂsto prohlaÂsÏenõÂ
MõÂsto prohlaÂsÏenõÂ se v zaÂpise uvede
a) naÂzvem obce, a je-li cÏleneÏna na cÏaÂsti, i jejõÂ cÏaÂsti,

poprÏõÂpadeÏ i naÂzvem katastraÂlnõÂho uÂzemõÂ, a cÏõÂslem
popisnyÂm nebo evidencÏnõÂm; shoduje-li se naÂzev
obce s naÂzvem cÏaÂsti obce, naÂzev cÏaÂsti obce se neuvaÂdõÂ,
b) v hlavnõÂm meÏsteÏ Praze a v uÂzemneÏ cÏleneÏnyÂch statutaÂrnõÂch meÏstech naÂzvem meÏsta a naÂzvem meÏstskeÂ cÏaÂsti nebo meÏstskeÂho obvodu, naÂzvem katastraÂlnõÂho uÂzemõÂ, cÏõÂslem popisnyÂm nebo evidencÏnõÂm.
§9
MõÂsto narozenõÂ, staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ, pohlavõÂ, prÏõÂjmenõÂ
a trvalyÂ pobyt
(1) MõÂsto narozenõÂ se uvede v zaÂpise
a) naÂzvem obce nebo vojenskeÂho uÂjezdu a okresu,
jde-li o narozenõÂ v CÏeskeÂ republice, nebo
b) naÂzvem obce a naÂzvem staÂtu, jde-li o mõÂsto narozenõÂ v cizineÏ.
(2) StaÂtnõÂ obcÏanstvõÂ se v zaÂpise uvede naÂzvem
staÂtu. Jde-li o osobu, kteraÂ nenõÂ staÂtnõÂm obcÏanem zÏaÂdneÂho staÂtu, uÂdaj o staÂtnõÂm obcÏanstvõÂ se prosÏkrtne a do
oddõÂlu ¹ZaÂznamy a opravy prÏed podpisemª se uvede,
zÏe zapsanaÂ osoba je osobou bez staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ.
(3) PohlavõÂ se v zaÂpise uvede zkratkou M pro pohlavõÂ muzÏskeÂ a F pro pohlavõÂ zÏenskeÂ.
(4) V zaÂpise se k prÏõÂjmenõÂ zapisovanyÂch osob vyplnõÂ uÂdaj o rodneÂm prÏõÂjmenõÂ pouze tehdy, jde-li
o osobu, kteraÂ drÏõÂve uzavrÏela manzÏelstvõÂ a u ktereÂ v duÊsledku toho dosÏlo ke zmeÏneÏ prÏõÂjmenõÂ.
(5) MõÂsto trvaleÂho pobytu se uvede zpuÊsobem
uvedenyÂm v § 8 doplneÏnyÂm o naÂzev ulice, cÏõÂslo orientacÏnõÂ, je-li prÏideÏleno, a naÂzev okresu. Pokud osoba
nemaÂ trvalyÂ pobyt v CÏeskeÂ republice, uvede se mõÂsto
jejõÂho pobytu v cizineÏ zpuÊsobem uvedenyÂm v odstavci 1 põÂsm. b).
§ 10
Zkratky
Zkratek lze v zaÂpisech uzÏõÂvat jen tehdy, jestlizÏe
jsou beÏzÏneÂ a nenõÂ-li to na zaÂvadu uÂplnosti a jasnosti
provedeneÂho zaÂpisu. Nelze vsÏak zkracovat jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ, oznacÏenõÂ rodinneÂho stavu
a naÂzvy obcõÂ, cÏaÂstõÂ obcõÂ, meÏstskyÂch cÏaÂstõÂ a meÏstskyÂch
obvoduÊ.
§ 11
Oprava zaÂpisu
(1) ChybneÂ nebo nespraÂvneÂ uÂdaje zjisÏteÏneÂ v zaÂpise
matrikaÂrÏ podtecÏkuje nebo podcÏaÂrkuje a spraÂvneÂ uÂdaje
uvede
a) prÏed jeho uzavrÏenõÂm v oddõÂle ¹ZaÂznamy a opravy
prÏed podpisemª, nebo
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b) po jeho uzavrÏenõÂ v oddõÂle ¹DodatecÏneÂ zaÂznamy
a opravyª.
(2) ChybneÏ zapsaneÂ porÏadoveÂ cÏõÂslo zaÂpisu se
opravõÂ prÏesÏkrtnutõÂm chybneÂho cÏõÂsla, nad ktereÂ se uvede
spraÂvneÂ cÏõÂslo.
§ 12
Podpis zaÂpisu, dodatecÏneÂho zaÂznamu
a opravy zaÂpisu
(1) MatrikaÂrÏ podepõÂsÏe kazÏdyÂ zaÂpis, dodatecÏnyÂ zaÂznam a opravu zaÂpisu.
(2) Podpis matrikaÂrÏe musõÂ odpovõÂdat podpisoveÂmu vzoru uvedeneÂmu v listu podpisovyÂch vzoruÊ.
§ 13
DodatecÏnyÂ zaÂznam
(1) DodatecÏnyÂ zaÂznam se provede v oddõÂle ¹DodatecÏneÂ zaÂznamy a opravyª u zaÂpisu, ke ktereÂmu naÂlezÏõÂ.
(2) Je-li oddõÂl ¹DodatecÏneÂ zaÂznamy a opravyª
zcela zaplneÏn, lze pro dalsÏõÂ zaÂznamy vlepit ke strÏedu
knihy registrovaneÂho partnerstvõÂ u prÏõÂslusÏneÂho zaÂpisu
neprÏesahujõÂcõÂ list papõÂru. Tento list papõÂru se opatrÏõÂ na
dvou mõÂstech, kde byl prÏilepen, otiskem uÂrÏednõÂho razõÂtka prÏõÂslusÏneÂho matricÏnõÂho uÂrÏadu tak, aby cÏaÂst otisku
razõÂtka byla otisÏteÏna do knihy registrovaneÂho partnerstvõÂ. Na vlepeneÂm listu se uvede: ¹Dodatek k zaÂpisu
prohlaÂsÏenõÂ cÏ. ........... knihy registrovaneÂho partnerstvõÂ
sv. ..................... (oznacÏenõÂ prÏõÂslusÏneÂho matricÏnõÂho
uÂrÏadu) ................. .ª.
VedenõÂ sbõÂrky listin a vydaÂvaÂnõÂ potvrzenõÂ o uÂdajõÂch
uvaÂdeÏnyÂch ve sbõÂrce listin
§ 14
(1) Listiny, ktereÂ tvorÏõÂ sbõÂrku listin, oznacÏõÂ matrikaÂrÏ cÏõÂslem zaÂpisu, listu, svazku a rocÏnõÂku knihy registrovaneÂho partnerstvõÂ.
(2) Na listiny urcÏeneÂ k zalozÏenõÂ do sbõÂrky listin
ulozÏeneÂ u prÏõÂslusÏneÂho krajskeÂho uÂrÏadu vyznacÏõÂ matrikaÂrÏ teÂzÏ uÂdaj o tom, kdy byly dodatecÏnyÂ zaÂznam
a oprava zaÂpisu provedeny. SoucÏasneÏ matrikaÂrÏ prÏipojõÂ
datum, podpis a otisk uÂrÏednõÂho razõÂtka.
(3) PrÏõÂslusÏnyÂ matricÏnõÂ uÂrÏad prÏedaÂ krajskeÂmu
uÂrÏadu sbõÂrku listin za kalendaÂrÏnõÂ rok s vyznacÏenõÂm naÂzvu prÏõÂslusÏneÂho matricÏnõÂho uÂrÏadu. DaÂle uvede naÂzev
knihy, rocÏnõÂk, svazek a cÏõÂsla zaÂpisuÊ v nõÂ obsazÏenyÂch.
(4) PrÏõÂslusÏnyÂ matricÏnõÂ uÂrÏad prÏedaÂ krajskeÂmu
uÂrÏadu jedenkraÂt meÏsõÂcÏneÏ k zalozÏenõÂ do sbõÂrky listin,
ulozÏeneÂ u krajskeÂho uÂrÏadu, listiny, na jejichzÏ podkladeÏ
provedl dodatecÏnyÂ zaÂznam cÏi opravu zaÂpisu v knize
registrovaneÂho partnerstvõÂ.
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§ 15
PotvrzenõÂ o uÂdajõÂch uvaÂdeÏnyÂch ve sbõÂrce listin obsahuje
a) oznacÏenõÂ prÏõÂslusÏneÂho matricÏnõÂho uÂrÏadu nebo krajskeÂho uÂrÏadu, kteryÂ potvrzenõÂ vydal, a cÏõÂslo jednacõÂ,
b) uÂdaj o tom, komu bylo potvrzenõÂ vydaÂno,
c) duÊvod vydaÂnõÂ potvrzenõÂ,
d) datum a mõÂsto prohlaÂsÏenõÂ,
e) jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, a prÏõÂjmenõÂ osoby, jõÂzÏ se
prohlaÂsÏenõÂ tyÂkaÂ,
f) potvrzovanou skutecÏnost uvedenou ve sbõÂrce listin,
g) mõÂsto a datum vyhotovenõÂ potvrzenõÂ,
h) jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, a prÏõÂjmenõÂ matrikaÂrÏe
nebo zameÏstnance kraje poveÏrÏeneÂho cÏinnostõÂ na
uÂseku matrik, jeho podpis a otisk uÂrÏednõÂho razõÂtka
kraje.
§ 16
PotvrzenõÂ o uÂdajõÂch uvaÂdeÏnyÂch ve sbõÂrce listin prÏõÂslusÏnyÂ matricÏnõÂ uÂrÏad nebo krajskyÂ uÂrÏad
a) prÏedaÂ zÏadateli osobneÏ, nebo
b) dorucÏõÂ zÏadateli.
Postup prÏi vydaÂvaÂnõÂ dokladu o partnerstvõÂ
§ 17
(1) Doklad o partnerstvõÂ je vyÂpisem z knihy registrovaneÂho partnerstvõÂ a vydaÂvaÂ se pouze z uzavrÏeneÂho
zaÂpisu na prÏedepsaneÂm tiskopise. UÂdaje se vyplnÏujõÂ
strojopisneÏ nebo pomocõÂ vyÂpocÏetnõÂ techniky. Kopie
prvnõÂho vydaneÂho dokladu o partnerstvõÂ, kopie dokladu o partnerstvõÂ vydaneÂho po provedenõÂ dodatecÏneÂho zaÂznamu, nebo opravy zaÂpisu v knize registrovaneÂho partnerstvõÂ, nebo kopie kazÏdeÂho dalsÏõÂho dokladu
o partnerstvõÂ se zalozÏõÂ do spisu.
(2) UÂdaje o skutecÏnostech zapsanyÂch v knize registrovaneÂho partnerstvõÂ se v dokladu o partnerstvõÂ
uvaÂdeÏjõÂ podle stavu ke dni vydaÂnõÂ vyÂpisu.
(3) NaÂzvy obcõÂ, cÏaÂstõÂ obcõÂ, meÏstskyÂch cÏaÂstõÂ a meÏstskyÂch obvoduÊ a okresuÊ nebo staÂtuÊ se v dokladu
o partnerstvõÂ uvaÂdeÏjõÂ soucÏasnyÂm naÂzvem. Na zÏaÂdost
se puÊvodnõÂ naÂzev uvede do poznaÂmky dokladu o partnerstvõÂ.
§ 18
Doklad o partnerstvõÂ prÏõÂslusÏnyÂ matricÏnõÂ uÂrÏad
a) prÏedaÂ zÏadateli osobneÏ, nebo
b) dorucÏõÂ zÏadateli.
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§ 22

§ 19
Postup prÏi zasõÂlaÂnõÂ dokladuÊ do ciziny

Vzory tiskopisuÊ

Doklad o partnerstvõÂ nebo potvrzenõÂ o uÂdajõÂch
uvaÂdeÏnyÂch ve sbõÂrce listin do ciziny zasõÂlaÂ prÏõÂslusÏnyÂ
matricÏnõÂ uÂrÏad nebo krajskyÂ uÂrÏad
a) zÏadateli, byl-li uhrazen spraÂvnõÂ poplatek za jeho
vydaÂnõÂ nebo je-li jeho vydaÂnõÂ od uÂhrady spraÂvnõÂho
poplatku osvobozeno,
b) zastupitelskeÂmu uÂrÏadu CÏeskeÂ republiky k prÏedaÂnõÂ
zÏadateli, pokud poplatek za vydaÂnõÂ dokladu nebyl
uhrazen a jeho vydaÂnõÂ nenõÂ od spraÂvnõÂho poplatku
osvobozeno.
§ 20
UvaÂdeÏnõÂ prÏõÂjmenõÂ zÏen v knize registrovaneÂho
partnerstvõÂ a na dokladu o partnerstvõÂ

V prÏõÂloze cÏ. 2 jsou uvedeny vzory teÏchto tiskopisuÊ:

(1) PrÏedlozÏõÂ-li zÏena, jõÂzÏ se prohlaÂsÏenõÂ o vstupu do
partnerstvõÂ tyÂkaÂ, prÏõÂslusÏneÂmu matricÏnõÂmu uÂrÏadu zÏaÂdost
o provedenõÂ zaÂpisu prÏõÂjmenõÂ v muzÏskeÂm tvaru do
knihy registrovaneÂho partnerstvõÂ (§ 28 odst. 2 zaÂkona),
zapõÂsÏe matrikaÂrÏ prÏõÂslusÏneÂho matricÏnõÂho uÂrÏadu do knihy
registrovaneÂho partnerstvõÂ na prvnõÂm mõÂsteÏ prÏõÂjmenõÂ
v souladu s pravidly cÏeskeÂho pravopisu a na druheÂm
mõÂsteÏ za lomõÂtko prÏõÂjmenõÂ v muzÏskeÂm tvaru. Do oddõÂlu
¹ZaÂznamy a opravy prÏed podpisemª se uvede, jakeÂ
prÏõÂjmenõÂ si zÏadatelka zvolila.

Â S T D RU HA
Â
CÏ A

(2) V prÏõÂpadech, kdy jizÏ byl zaÂpis prohlaÂsÏenõÂ proveden, ucÏinõÂ se zaÂznam o uzÏõÂvaÂnõÂ prÏõÂjmenõÂ do oddõÂlu
¹DodatecÏneÂ zaÂznamy a opravyª a vystavõÂ se novyÂ doklad o partnerstvõÂ.
§ 21
Postup prÏi prÏedaÂvaÂnõÂ knihy registrovaneÂho
partnerstvõÂ a sbõÂrek listin k archivaci
(1) PrÏed prÏedaÂnõÂm knih registrovaneÂho partnerstvõÂ prÏõÂslusÏneÂmu staÂtnõÂmu oblastnõÂmu archivu provede
prÏõÂslusÏnyÂ matricÏnõÂ uÂrÏad oveÏrÏenõÂ, zda je u krajskeÂho
uÂrÏadu vedena prÏõÂslusÏnaÂ sbõÂrka listin.
(2) PrÏed prÏedaÂnõÂm sbõÂrky listin prÏõÂslusÏneÂmu staÂtnõÂmu oblastnõÂmu archivu provede krajskyÂ uÂrÏad oveÏrÏenõÂ, zÏe je u prÏõÂslusÏneÂho matricÏnõÂho uÂrÏadu vedena prÏõÂslusÏnaÂ kniha registrovaneÂho partnerstvõÂ.

1. uÂvodnõÂ list knihy registrovaneÂho partnerstvõÂ,
2. list podpisovyÂch vzoruÊ,
3. list knihy registrovaneÂho partnerstvõÂ,
4. abecednõÂ jmennyÂ rejstrÏõÂk,
5. dotaznõÂk k registrovaneÂmu partnerstvõÂ,
6. protokol o prohlaÂsÏenõÂ o vstupu do registrovaneÂho
partnerstvõÂ,
7. doklad o registrovaneÂm partnerstvõÂ.

ZmeÏna vyhlaÂsÏky cÏ. 207/2001 Sb., kterou se provaÂdõÂ
zaÂkon cÏ. 301/2000 Sb., o matrikaÂch, jmeÂnu a prÏõÂjmenõÂ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
§ 23
VyhlaÂsÏka cÏ. 207/2001 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon
cÏ. 301/2000 Sb., o matrikaÂch, jmeÂnu a prÏõÂjmenõÂ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ
vyhlaÂsÏky cÏ. 230/2001 Sb., vyhlaÂsÏky cÏ. 499/2001 Sb.,
vyhlaÂsÏky cÏ. 566/2002 Sb., vyhlaÂsÏky cÏ. 660/2004 Sb.
a vyhlaÂsÏky cÏ. 539/2005 Sb., se meÏnõÂ takto:
znõÂ:

1. V § 2 se za bod 11 vklaÂdaÂ novyÂ bod 12, kteryÂ
¹12. UÂmrtnõÂ list, s uvedenõÂm uÂdajuÊ zÏijõÂcõÂho partnera, nastalo-li uÂmrtõÂ za trvaÂnõÂ partnerstvõÂª.

DosavadnõÂ body 12 azÏ 15 se oznacÏujõÂ jako body 13
azÏ 16.
2. V prÏõÂloze cÏ. 2 se ve vzoru 7 slova ¹ZÏijõÂcõÂ manzÏelª nahrazujõÂ slovy ¹ZÏijõÂcõÂ manzÏel/partnerª.
3. V prÏõÂloze cÏ. 2 se za vzor 11 vklaÂdaÂ novyÂ
vzor 12, kteryÂ znõÂ:
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¹VZOR 12
Â mrtnõÂ list, s uvedenõÂm uÂdajuÊ zÏijõÂcõÂho partnera, nastalo-li uÂmrtõÂ za trvaÂnõÂ partnerstvõÂ
U

Â R EP UB L IKA
CÏ ESK A

UÂ M R T N IÂ LIST
v knize uÂmrtõÂ matricÏnõÂho uÂrÏadu .........................................................................................................
okres .......................................................................................................................................................
ve svazku .................................. rocÏ. ............................... list .......................... porÏ. cÏ. ..........................
MõÂsto uÂmrtõÂ
Den, meÏsõÂc a rok uÂmrtõÂ

JmeÂno(a) a prÏõÂjmenõÂ,
poprÏ. rodneÂ prÏõÂjmenõÂ

Den, meÏsõÂc, rok
a mõÂsto narozenõÂ,
okres/staÂt
OsobnõÂ stav
RodneÂ cÏõÂslo
PohlavõÂ
MõÂsto trvaleÂho pobytu,
okres/staÂt
Partner/ka:
jmeÂno(a) a prÏõÂjmenõÂ,
poprÏ. rodneÂ prÏõÂjmenõÂ
rodneÂ cÏõÂslo
PoznaÂmka

V ................................................................................
dne ......................................................................

Â mrtnõÂ list ± 110 g ± PANTONE 406 U
U

..................................................................................
jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a podpis matrikaÂrÏe

ª.
DosavadnõÂ vzory 12 azÏ 15 se oznacÏujõÂ jako vzory
13 azÏ 16.
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Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A

§ 24
MatricÏnõÂ tiskopis ¹List matricÏnõÂ knihy uÂmrtõÂª
v podobeÏ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ muÊzÏe
byÂt pouzÏõÂvaÂn nejdeÂle do dne 31. prosince 2007, za
prÏedpokladu, zÏe v neÏm bude vyznacÏena zmeÏna uvedenaÂ v § 23 bodu 2.

UÂCÏINNOST
§ 25
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence
2006.

Ministr:
Mgr. Bublan v. r.
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PrÏõÂloha cÏ. 1 k vyhlaÂsÏce cÏ. 300/2006 Sb.

PĜíslušné matriþní úĜady, pĜed kterými lze uþinit prohlášení
1. Hlavní mČsto Praha – ÚĜad mČstské þásti Praha 1
2. StĜedoþeský kraj – Magistrát mČsta Kladno
3. Jihoþeský kraj – Magistrát mČsta ýeské BudČjovice
4. PlzeĖský kraj – ÚĜad mČstského obvodu PlzeĖ 3
5. Karlovarský kraj – Magistrát mČsta Karlovy Vary
6. Ústecký kraj – ÚĜad mČstského obvodu Ústí nad Labem-mČsto
7. Liberecký kraj – Magistrát mČsta Liberec
8. Královehradecký kraj – Magistrát mČsta Hradec Králové
9. Pardubický kraj – Magistrát mČsta Pardubice
10. Vysoþina – Magistrát mČsta Jihlava
11. Jihomoravský kraj – ÚĜad mČstské þásti Brno-stĜed
12. Olomoucký kraj – Magistrát mČsta Olomouc
13. Moravskoslezský kraj – ÚĜad mČstského obvodu Moravská Ostrava a PĜívoz
14. Zlínský kraj – Magistrát mČsta Zlín
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PrÏõÂloha cÏ. 2 k vyhlaÂsÏce cÏ. 300/2006 Sb.

Vzory tiskopisĤ k prohlášení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvodní list knihy registrovaného partnerství
List podpisových vzorĤ
List knihy registrovaného partnerství
Abecední jmenný rejstĜík
Dotazník k registrovanému partnerství
Protokol o prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství
Doklad o registrovaném partnerství
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VZOR 1

KNIHA
REGISTROVANEÂHO
PARTNERSTVIÂ
(naÂzev matricÏnõÂho uÂrÏadu)

PocÏet listuÊ:

Kniha je vedena pro:

UvedeneÂ uÂdaje oveÏrÏil ± jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ:

UÂrÏednõÂ razõÂtko:

Datum oveÏrÏenõÂ:

Â vodnõÂ list matricÏnõÂ knihy registrovaneÂho partnerstvõÂ ± 110 g
U

Podpis:
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VZOR 2

JmeÂna a prÏõÂjmenõÂ
matrikaÂrÏe:

List podpisovyÂch vzoruÊ ± 110 g

PodpisoveÂ vzory:

UÂdaje oveÏrÏil
(jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ, datum
a podpis)
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VZOR 3
PorÏadoveÂ cÏõÂslo:
MõÂsto prohlaÂsÏenõÂ o vstupu
do registrovaneÂho partnerstvõÂ

Den, meÏsõÂc a rok prohlaÂsÏenõÂ o vstupu
do registrovaneÂho partnerstvõÂ

PA R TN ER / K A

jmeÂno(a) a prÏõÂjmenõÂ,
poprÏ. rodneÂ prÏõÂjmenõÂ

den, meÏsõÂc, a rok
narozenõÂ
mõÂsto narozenõÂ, okres/staÂt

rodneÂ cÏõÂslo

osobnõÂ stav

staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ

R O D I CÏ E

otec ± jmeÂno(a) a prÏõÂjmenõÂ,
poprÏ. rodneÂ prÏõÂjmenõÂ

den, meÏsõÂc, rok a mõÂsto narozenõÂ,
okres/staÂt

matka ± jmeÂno(a) a prÏõÂjmenõÂ,
poprÏ. rodneÂ prÏõÂjmenõÂ

den, meÏsõÂc, rok a mõÂsto narozenõÂ,
okres/staÂt

PA R T N E R /K A

jmeÂno(a) a prÏõÂjmenõÂ,
poprÏ. rodneÂ prÏõÂjmenõÂ

den, meÏsõÂc, a rok
narozenõÂ
mõÂsto narozenõÂ, okres/staÂt

rodneÂ cÏõÂslo
staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ
otec ± jmeÂno(a) a prÏõÂjmenõÂ,
poprÏ. rodneÂ prÏõÂjmenõÂ

R OD I CÏ E

den, meÏsõÂc, rok a mõÂsto narozenõÂ,
okres/staÂt

matka ± jmeÂno(a) a prÏõÂjmenõÂ,
poprÏ. rodneÂ prÏõÂjmenõÂ

den, meÏsõÂc, rok a mõÂsto narozenõÂ,
okres/staÂt

List matricÏnõÂ knihy registrovaneÂho partnerstvõÂ ± 110 g

osobnõÂ stav
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ZaÂznamy a opravy prÏed podpisem
ZapsaÂno na zaÂkladeÏ protokolu o vstupu do registrovaneÂho partnerstvõÂ vyhotoveneÂho (dne, kyÂm)

Datum provedenõÂ zaÂpisu
DodatecÏneÂ zaÂznamy a opravy

Podpis matrikaÂrÏe
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VZOR 4

MUZÏI
Ï IÂJMENIÂ A JMEÂNO/A
PR

AbecednõÂ jmennyÂ rejstrÏõÂk ± 110 g

OZNACÏENIÂ
SVAZKU/
/CÏIÂSLO
LISTU

ZÏENY
Ï IÂJMENIÂ A JMEÂNO/A
PR

OZNACÏENIÂ
SVAZKU/
/CÏIÂSLO
LISTU
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VZOR 5

DOTAZNIÂK K REGISTROVANEÂMU PARTNERSTVIÂ

PrÏõÂslusÏnyÂ matricÏnõÂ uÂrÏad ..................................................................................................................................................................
OSOBY, KTEREÂ CHTEÏJIÂ VSTOUPIT DO REGISTROVANEÂHO PARTNERSTVIÂ

JmeÂno, poprÏ. jmeÂna
a prÏõÂjmenõÂ
RodneÂ prÏõÂjmenõÂ
Datum, mõÂsto
a okres (staÂt) narozenõÂ
RodneÂ cÏõÂslo
OsobnõÂ stav
StaÂtnõÂ obcÏanstvõÂ
BydlisÏteÏ (trvalyÂ pobyt)

Otec:
JmeÂno(a), prÏõÂjmenõÂ, poprÏ.
rodneÂ prÏõÂjmenõÂ
Datum narozenõÂ
MõÂsto, okres (staÂt) narozenõÂ
Matka:
JmeÂno(a), prÏõÂjmenõÂ, poprÏ.
rodneÂ prÏõÂjmenõÂ
Datum narozenõÂ
MõÂsto, okres (staÂt) narozenõÂ

V ...................................................................................

dne .......................................................................................

.......................................................................................
podpis osoby, kteraÂ chce vstoupit
do registrovaneÂho partnerstvõÂ

..............................................................................................
podpis osoby, kteraÂ chce vstoupit
do registrovaneÂho partnerstvõÂ
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Ï EDLOZÏENEÂ DOKLADY (VYPLNIÂ MATRIKA
Ï)
ÂR
PR

PrÏedlozÏeny byly tyto doklady:
1. ObcÏanskyÂ pruÊkaz*) cÏ.
vystavenyÂ dne
2. RodnyÂ list vydanyÂ v
dne
rocÏ.

PrÏedlozÏeny byly tyto doklady:
1. ObcÏanskyÂ pruÊkaz*) cÏ.
vystavenyÂ dne

v
cÏ.

2. RodnyÂ list vydanyÂ v
dne
rocÏ.

v
cÏ.

*) prÏõÂpadneÏ povolenõÂ k trvaleÂmu pobytu nebo cizozemskyÂ cestovnõÂ doklad

..............................................................................................
razõÂtko a podpis matrikaÂrÏe
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VZOR 6

PROTOKOL O VSTUPU DO REGISTROVANEÂHO PARTNERSTVIÂ
Dne ................................................................................................
PrÏed ....................................................................................................................................................................................................
(naÂzev prÏõÂslusÏneÂho matricÏnõÂho uÂrÏadu a mõÂsto vstupu do registrovaneÂho partnerstvõÂ)

Osoba, kteraÂ vstupuje do registrovaneÂho partnerstvõÂ:
JmeÂno(a) a prÏõÂjmenõÂ,
poprÏ. rodneÂ prÏõÂjmenõÂ ........................................................................................................................................................................
totozÏnost
..................................................................................................... prokaÂzaÂna ...................................................................................
datum a mõÂsto,
okres (staÂt) narozenõÂ ........................................................................................................................................................................
..................................................................................................... rodneÂ cÏõÂslo ...................................................................................
osobnõÂ
staÂtnõÂ
stav .............................................................................................. obcÏanstvõÂ .....................................................................................
rodicÏe:
otec ± jmeÂno(a) a prÏõÂjmenõÂ, poprÏ. rodneÂ prÏõÂjmenõÂ .......................................................................................................................
..................................................................................................... datum narozenõÂ ..........................................................................
mõÂsto, okres (staÂt)
narozenõÂ .............................................................................................................................................................................................
matka ± jmeÂno(a) a prÏõÂjmenõÂ, poprÏ. rodneÂ prÏõÂjmenõÂ ...................................................................................................................
...................................................................................................... datum narozenõÂ ..........................................................................
mõÂsto, okres (staÂt)
narozenõÂ .............................................................................................................................................................................................
Osoba, kteraÂ vstupuje do registrovaneÂho partnerstvõÂ:
JmeÂno(a) a prÏõÂjmenõÂ,
poprÏ. rodneÂ prÏõÂjmenõÂ ........................................................................................................................................................................
totozÏnost
...................................................................................................... prokaÂzaÂna ...................................................................................
datum a mõÂsto,
okres (staÂt) narozenõÂ ........................................................................................................................................................................
...................................................................................................... rodneÂ cÏõÂslo ...................................................................................
osobnõÂ
staÂtnõÂ
stav ............................................................................................. obcÏanstvõÂ .....................................................................................
rodicÏe:
otec ± jmeÂno(a) a prÏõÂjmenõÂ, poprÏ. rodneÂ prÏõÂjmenõÂ .......................................................................................................................
...................................................................................................... datum narozenõÂ ..........................................................................
mõÂsto, okres (staÂt)
narozenõÂ .............................................................................................................................................................................................
matka ± jmeÂno(a) a prÏõÂjmenõÂ, poprÏ. rodneÂ prÏõÂjmenõÂ ...................................................................................................................
.................................................................................................... datum narozenõÂ ..........................................................................
mõÂsto, okres (staÂt)
narozenõÂ .............................................................................................................................................................................................
Protokol o vstupu do registrovaneÂho partnerstvõÂ
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PrÏed matrikaÂrÏem: ............................................................................................................................................................................
(jmeÂno, poprÏ. jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ matrikaÂrÏe prÏijõÂmajõÂcõÂho prohlaÂsÏenõÂ)

partnerÏi souhlasneÏ prohlaÂsili, zÏe spolu vstupujõÂ do partnerstvõÂ a zÏe jim nejsou znaÂmy okolnosti vylucÏujõÂcõÂ vstup do
partnerstvõÂ. TõÂm byly splneÏny podmõÂnky, ktereÂ vyzÏaduje cÏeskyÂ praÂvnõÂ rÏaÂd pro vznik registrovaneÂho partnerstvõÂ.

partner/ka ...................................................................
(podpis)

partner/ka .........................................................................
(podpis)

prohlaÂsÏenõÂ prÏijal .....................................................................................
(podpis)

tlumocÏnõÂk .....................................................................................
(podpis)

OznamovacõÂ povinnost splneÏna
dne:
Doklad o registrovaneÂm partnerstvõÂ vyhotoven
dne:
Doklady vraÂceny dne:
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VZOR 7

Â R E P UB L IKA
CÏ E SK A

DOKLAD
O RE G I S T R O VA N EÂ M P A R T N E R S T V IÂ
v knize registrovaneÂho partnerstvõÂ matricÏnõÂho uÂrÏadu .....................................................................
kraj .........................................................................................................................................................
ve svazku ................................. rocÏ. ............................. list ............................ porÏ. cÏ. ...........................
MõÂsto prohlaÂsÏenõÂ vstupu
do registrovaneÂho
partnerstvõÂ
Den, meÏsõÂc, rok
prohlaÂsÏenõÂ o vstupu
do registrovaneÂho
partnerstvõÂ
partner/ka

partner/ka

JmeÂno(a) a
prÏõÂjmenõÂ,
poprÏ. rodnaÂ prÏõÂjmenõÂ
Den, meÏsõÂc, rok
a mõÂsto narozenõÂ,
okres/staÂt
RodneÂ cÏõÂslo
OsobnõÂ stav
JmeÂno(a) a prÏõÂjmenõÂ,
poprÏ. rodnaÂ prÏõÂjmenõÂ
rodicÏuÊ
PoznaÂmka

V ................................................................................
dne ......................................................................

Doklad o registrovaneÂm partnerstvõÂ ± 110 g ± PANTONE 290 U

..................................................................................
jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a podpis matrikaÂrÏe
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301
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 8. cÏervna 2006,
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:
CÏl. I
VyhlaÂsÏka 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., vyhlaÂsÏky cÏ. 34/2004 Sb. a vyhlaÂsÏky cÏ. 643/2004 Sb.,
se meÏnõÂ takto:
1. V § 1 se doplnÏuje odstavec 3, kteryÂ vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 4a znõÂ:
¹(3) Za leÂkarÏskyÂ prÏedpis se v prÏõÂpadeÏ souhlasu
nemocneÂ fyzickeÂ osoby s takovyÂm postupem teÂzÏ povazÏuje
a) leÂkarÏskyÂ prÏedpis zaslanyÂ prÏedepisujõÂcõÂm leÂkarÏem
leÂkaÂrneÏ v elektronickeÂ podobeÏ, opatrÏenyÂ zarucÏenyÂm elektronickyÂm podpisem zalozÏenyÂm na kvalifikovaneÂm certifikaÂtu podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu4a), pokud jinak splnÏuje naÂlezÏitosti stanoveneÂ touto vyhlaÂsÏkou,
b) leÂkarÏskyÂ prÏedpis zaslanyÂ v raÂmci lokaÂlnõÂ pocÏõÂtacÏoveÂ sõÂteÏ jednoho zdravotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ prÏedepisujõÂcõÂm leÂkarÏem leÂkaÂrneÏ v elektronickeÂ podobeÏ,
opatrÏenyÂ oveÏrÏovacõÂm koÂdem prÏideÏlenyÂm provozovatelem zdravotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ, zabezpecÏujõÂcõÂm recept proti jeho zneuzÏitõÂ, pokud jinak splnÏuje
naÂlezÏitosti stanoveneÂ touto vyhlaÂsÏkou.
4a

) ZaÂkon cÏ. 227/2000 Sb., o elektronickeÂm podpisu a o zmeÏneÏ
neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o elektronickeÂm podpisu), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

DosavadnõÂ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 4a azÏ 4d se oznacÏujõÂ
jako poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 4b azÏ 4e, a to vcÏetneÏ odkazuÊ na poznaÂmky pod cÏarou.

2. V § 4 odst. 1 põÂsmeno b) znõÂ:
¹b) jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, adresu nemocneÂ fyzickeÂ osoby;
jde-li o nemocneÂho pojisÏteÏnce, i jeho identifikacÏnõÂ
cÏõÂslo, jestlizÏe je leÂcÏivyÂ prÏõÂpravek hrazen z verÏejneÂho zdravotnõÂho pojisÏteÏnõÂ5); v prÏõÂpadeÏ, zÏe leÂcÏivyÂ
prÏõÂpravek nenõÂ hrazen z verÏejneÂho zdravotnõÂho
pojisÏteÏnõÂ, uvaÂdõÂ se mõÂsto identifikacÏnõÂho cÏõÂsla datum narozenõÂ,ª.
3. V § 4 odst. 1 se na konci textu põÂsmene f) doplnÏujõÂ na noveÂm rÏaÂdku slova ¹v prÏõÂpadeÏ receptu zasõÂlaneÂho elektronicky podle § 1 odst. 3 põÂsm. a) nebo b)
se uÂdaje uvaÂdeÏneÂ na razõÂtku vypisujõÂ na receptu v mõÂsteÏ
urcÏeneÂm pro otisk razõÂtka,ª.
4. V § 4 odst. 1 se na konci textu põÂsmene h) tecÏka
nahrazuje strÏednõÂkem a doplnÏujõÂ slova ¹v prÏõÂpadeÏ leÂkarÏskeÂho prÏedpisu zasõÂlaneÂho elektronicky podle § 1
odst. 3 põÂsm. a) se podpis prÏedepisujõÂcõÂho leÂkarÏe nahrazuje jeho zarucÏenyÂm elektronickyÂm podpisem; v prÏõÂpadeÏ leÂkarÏskeÂho prÏedpisu zasõÂlaneÂho elektronicky podle § 1 odst. 3 põÂsm. b) se podpis prÏedepisujõÂcõÂho leÂkarÏe
nahrazuje oveÏrÏovacõÂm koÂdem prÏideÏlenyÂm provozovatelem zdravotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ. ElektronickyÂ podpis
osÏetrÏujõÂcõÂho leÂkarÏe nebo jeho oveÏrÏovacõÂ koÂd se na leÂkarÏskeÂm prÏedpisu vyznacÏõÂ na mõÂsteÏ urcÏeneÂm pro podpis osÏetrÏujõÂcõÂho leÂkarÏe.ª.
5. V § 4 odstavec 3 znõÂ:
¹(3) Poskytovatel vyznacÏõÂ na receptu symbol ¹Pª
vzÏdy, kdyzÏ prÏedepõÂsÏe leÂcÏivyÂ prÏõÂpravek plneÏ hrazenyÂ
pacientem. Jde-li o leÂcÏivyÂ prÏõÂpravek plneÏ hrazenyÂ ze
zdravotnõÂho pojisÏteÏnõÂ, muÊzÏe poskytovatel na receptu
vyznacÏit symbol ¹Iª, a jde-li o leÂcÏivyÂ prÏõÂpravek cÏaÂstecÏneÏ hrazenyÂ ze zdravotnõÂho pojisÏteÏnõÂ, muÊzÏe poskytovatel na receptu vyznacÏit symbol ¹Cª.ª.
CÏl. II
UÂcÏinnost
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem jejõÂho vyhlaÂsÏenõÂ.

Ministr:
MUDr. Rath v. r.
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302
SDEÏ L E N IÂ
Ministerstva praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ
ze dne 9. cÏervna 2006,
kteryÂm se vyhlasÏuje pro uÂcÏely staÂtnõÂ sociaÂlnõÂ podpory a sociaÂlnõÂ potrÏebnosti cÏaÂstka odpovõÂdajõÂcõÂ 50 %
pruÊmeÏrneÂ meÏsõÂcÏnõÂ mzdy v naÂrodnõÂm hospodaÂrÏstvõÂ za kalendaÂrÏnõÂ rok 2005
Ministerstvo praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ podle § 5 odst. 7 zaÂkona cÏ. 117/1995 Sb., o staÂtnõÂ sociaÂlnõÂ podporÏe, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 453/2003 Sb. a zaÂkona cÏ. 124/2005 Sb., a podle § 1 odst. 8 zaÂkona cÏ. 482/1991 Sb., o sociaÂlnõÂ
potrÏebnosti, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 422/2003 Sb. a zaÂkona cÏ. 124/2005 Sb., vyhlasÏuje, zÏe pro uÂcÏely staÂtnõÂ sociaÂlnõÂ
podpory a sociaÂlnõÂ potrÏebnosti je cÏaÂstkou odpovõÂdajõÂcõÂ 50 % pruÊmeÏrneÂ meÏsõÂcÏnõÂ mzdy v naÂrodnõÂm hospodaÂrÏstvõÂ
za kalendaÂrÏnõÂ rok 2005 cÏaÂstka 9 500 KcÏ.

Ministr:
Ï
Ing. Skromach v. r.
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