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Úvod  

 

     Jako téma své diplomové práce jsem si zvoli la téma „ob anské 

pr kazy, cestovní doklady a rodná ísl a“ 

     Toto téma mne zaujalo z d vodu, že s osobními doklady se každý 

ob an dostává do denního st yku a jsou stejn  jako rodné íslo, 

nepostradatelnou sou ástí  jeho identity.  Samotný his torický vývoj  

osobního dokladu a jeho obm na, reagující na zm ny spole enských ád  

a zejména rozvoje technologických možností zabra ujících výrobu 

falzi fikát  t chto  doklad  je  velmi  zajímavý.  Rodné ís lo  je  pak údaj,  

který v podmínkách eské republiky má své místo v  identi fikaci ob ana 

a který i p es diskusi o jeho zrušení, je jeden z mála nepostradatelných 

identi fikátor  ob ana eské republiky. Rodné íslo provází ob ana od 

jeho narození až po jeho úmrtí. I pak je to identi fika ní znak, který nelze 

op tovn  nikomu p id lit.  Práv  rodnému íslu a l egislativním úpravám 

ve speciálním zákon , jsem v novala velkou ást této diplomové práce. 

Toto zd vod uji tím, že zatím co u institutu ob anských pr kaz  a 

cestovních doklad  dochází k postupnému rozvoji, zejména 

technologickému zpracování vzoru a formy t chto ú edních lis tin, u 

rodných ísel je zajímavá a velmi d ležitá otázka jeho vytvo ení, 

id lení, regist race, p ípadných zm n nebo ov ování jeho pravdivosti a 

pravosti .  

 Zajímavý je  i  his torický vývoj  osobních doklad  a  cestovních doklad ,  o  

který ch se blíže rozepisuji v samostatných ástech této práce. Je však 

nutné zd raznit, že výrazné zm ny v oblasti osobních doklad , které jsou 

gestorovány orgány ve ejné správy, byly nutné zejména po politi ckých 

zm nách v roce 1998 a osamostatn ní eské republiky v roce 2000, dále 

pak po vstupu eské republiky do Evropské unie v roce 2004. Z lenství 

eské republiky v EU vyplývají eské republice ur itá práva, ale i 

povinnosti,  které  se  automaticky  p enáš í  do  práv  a  povinností  svých  

ob an  a dokonce i „fyzických osob“, které nemají ob anství eské 
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republiky a dlouhodob  žijí na území našeho státu. lenství eské 

republiky umož uje ob an m našeho státu volný pohyb po lenských 

zemích Evropské unie a zemích, které p istoupily k Schengenskému 

protokolu, které je zabezpe eno v souladu s p íslušnou právní normou 

Evropského spole enství. 1  

 

   V novodobé historii eské republiky, zejména pak po roce 1999 byl y 

speciální zákony o ob anských pr kazech a cestovních dokladech 

kolikrát novelizovány. Novelizace, jak zákona o ob anských 

pr kazech, tak zákona o cestovních dokladech, byla provedena v roce 

2010 zákonem . 424/2010 Sb., kterým se m ní zákon . 111/2009 Sb., o 

základních regis trech, ve zn ní zákona . 100/2010 Sb., a další 

související zákony, nebo zákonem . 142/2012 Sb., ze dne 11. dubna 

2012 o zm  n kterých zákon  v souvislosti se zavedením základních 

regist r . Zajímavostí u obou zákon  a p íslušných provád cích p edpis  

je, že s tále je v platnosti n kolik verzí jak ob anských pr kaz , tak i 

cestovních doklad  – pas  – což mnohdy komplikuje jak kontrolní 

innost subjekt  provád jící kontrolu totožnosti ob ana, tak i samotnou 

orientaci ob ana o platnosti jeho dokladu totožnosti. 

 

    Dá se íci,  že obdobný legislativní proces, probíhal i  v oblasti rodných 

ísel, kdy poslední novelizace zákona . 133/2000 Sb., zákon o evidenci 

obyvatel, prob hla zákonem . 167/2012 Sb., kterým se m ní zákon . 

499/2004 Sb., o archivnictví a sp isové služb  a o zm  n kterých 

zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 227/2000 Sb., o 

elektronickém p odpisu a o zm  n kterých dalších zákon  (zákon o 

elektronickém podpisu), ve zn ní pozd jších p edpis , a další související 

zákony. 

                                                
1  Na ízení Rady (ES) . 539/2OO1; dále pak Úmluva k provedení schengenské dohody ze dne 

14. ervna 1985 mezi vládami stát  Hospodá ské unie Beneluxu, Spolkové republiky N mecko a 
Francouzské republiky o postupném odstra ování kontrol na spole ných hranicích, a další na ízení 
Evropského parlamentu  a Rady (ES) . 562/2006 – Schengenský hrani ní kodex; 
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      Samotné vypracování diplomové práce bylo velmi náro né z hlediska 

pom rn  malého množství literatury k danému tématu a malého po tu 

judikát  ve v cech ob anských pr kaz  a cestovních doklad . Proto se 

jako základní a nosné pro vypracování diplomové práce staly samotné 

zákony a provád cí p edpis y Ministerstva vnit ra eské republiky a 

s tudium dokument m ve Státním oblas tním archivu Olomouc 2,  pop .  

odborné publikace 3.  N které judikáty soud  jsem použila v ásti týkající 

se rodných ísel, vztahujících se na ochranu osobních údaj , které však 

systémov  nespadají do koncep ce této práce.  

 

            V jednotlivých kapitolách popisuji  vývoj insti tut ,  zejména 

ob anských pr kaz  a cestovních doklad  k I. tvrtletí 2012. 

 

 

ást A 

 

1. Historický vývoj osobních doklad  

 

Z obecného pohledu je zajímavý d vod vniku osobních doklad . Váže se 

na zrušení nevolnictví, ímž se otev ela možnost zprvu voln jšího, 

posléze volného pohybu po území státu. V d sledku uvedeného se za íná 

objevovat pot eba, aby bylo možné prokázat totožnost fyzické osoby. 

Tato  pot eba  byla  poci ována  jak  fyzickou  osobou  na  stran  jedné,  tak  

státem na s tran  druhé. 

     Pokud jde o ces tovní doklady, tak d vod jejich „zavedení“ byl 

pon kud odlišný. Prvopo átky byly zaznamenány po Velké francouzské 

                                                
2  íšské zákony; Císa ské na ízení . 31/1857 .z. ( v n meckém jazyce) 
3  Rychlík Jan, Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v eskoslovensku. Pasová, vízová a 

vyst hovalecká politika 1848 – 1989, Ústav pro soudobé d jiny AV R, edice: eská spole nost po 
roce 1945.4; r. vydání 2007;  

 Hojda Zden k, Pasy 16. – 18. Století jako pragmatické písemnosti. Praha, UK – 2008 
 H ebejk Ji í, Státní ob anství a naše státnost, Praha UK – Karolinum, 1999   



  

 10 

revoluci (1789 – 1799) a m ly zabezpe it kontrolu, kdo opouští Franci i, 

i  do ní p ijíždí. 

   V období  habsburské monarchie  (  1526 -  1918)  byly pro cesty do 

zahrani í vytvo eny cestovní pasy na základ  císa ského na ízení . 

31/1857 . z. ,  o zavedení pasového s ystému v monarchii. Na toto na ízení 

potom navazovaly další právní p edpisy jako císa ské na ízení ze dne 6 . 

l istopadu 1865, .  116 .  z.,  o zrušení pasových revisí  na íšských 

hranicích; ministerská vyhláška ze dne 10. kv tna 1867, .  80 . z.,  o 

policejn -pasových p edpisech; zák. l. VI/1903 o pasech a na ízení . 

87/1919 Sb., o vydávání cestovních pas . 

   Císa ské na ízení .  31 /1857 .  z.  ze dne 9.  února 1857 ukládá zavedení 

cestovních pas  pro cest y v rámci monarchie i do zahrani í. Samotné 

na ízení je pouze deklaratorní, konkrétní kroky pak dále specifikovalo 

navazující spole né na ízení ministerstev  zahrani í, vnitra, obchodu, 

velitelství  policie  a  armády  z  15.  února  1857  .  32/1857  .  z. ,  které  

esn  definovalo pasový systém v monarchii .  Samostatn  se zde 

definuje užívání pas  p i cestách uvnit  monarchie (odd.I) i p i cestách 

do/ze zahrani í (odd. II a III). Ve všeobecných ustanoveních (odd. IV) se 

v  paragrafu 17 definuje  podoba cestovního pasu,  který má obsahovat:  1 .  

estní a rodné jméno, 2 . zam stnání, 3 . bydlišt , 4 . v k, 5 . náboženské 

vyznání,  6 .  cíl  cesty,  7 .  podpis  držitele,  8 .  dobu  platnosti,  9 .  ú ední  

ov ení. 

    Císa ské na ízení .31/1857 . z. , bylo spole né jak pro ob anský 

pr kaz, tak i pasy a bylo d ležité pro zavedení ob anských pr kaz  

v SR na ízením . 481/1919 Sb. Ob anský pr kaz byl dobrovolný a 

obsahem b yla i fotografie, podpis a informace o vydávajícím ú adu, 

kterým  byl  zpravidla  v  I.  instanci  tzv.  politický  ú ad  (tehdejší  okresní  

ady a ve m stech se zvláštním statutem magistráty). 

 

      V pr hu n mecké okupace bylo na ízením íšského protektora 

Konstantina von Neuratha, ze 17. b ezna 1939 zavedena první povinná 
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legitimace. Šlo o jakousi poznávací kartu, která byla nazývána 

„kennkarta“. V podstat  na toto na ízení navázal první zákon 

eskoslovenské republiky . 198/1948 Sb., o ob anských pr kazech. 

Povinnos tí bylo mít ob anský pr kaz v celém pohrani ním pásmu s 

platností od 1. ledna 1949. Tím byl ob anský pr kaz zakomponován jako 

dokument identi fikace ob ana do eského právního ádu. Zapisovány 

byly osobní údaje a s tav držitele a d ti mladší 15 let.  V p ípad  zneužití,  

poškození nebo jiného t restného inu byly stanoveny sankce jak finan ní 

tak vazební, které mohly dosáhnout pokuty od 25 000 K  výše nebo 3 

síce odn tí svobody. Povinnost mít ob anský pr kaz bez výjimky, 

stanovilo na ízení vlády eskoslovenské republiky . 61/1953 Sb., o 

ob anských pr kazech, které bylo vydané na základ  zmoc ovacího 

zákona .241/1948 Sb., o prvním p tiletém hospodá ském plánu rozvoje 

eskoslovenské republiky (tzv. zákon o p tiletém plánu). V souladu s 

tímto na ízením musela mít každá osoba se státním ob anstvím na území 

eskoslovenské republiky starší 15 let p latný ob anský pr kaz. 

     S rozvojem tehdejší eskoslovenské republiky, docházelo ke zm nám 

formy ob anského pr kazu. Byly vydávány ob anské pr kazy o n kolika 

stránkách v ervených deskách, které m ly venkovní bal nejd íve 

z plátna, pozd ji byly používány obaly plastové. Na obalu b yl vytiš t n 

(prolisem) státní znak eskoslovenské republiky, pozd ji státní znak 

platný pro dané období.  

     Tyto ob anské pr kazy obsahovaly základní informace o jeho držiteli 

a fotografii. Do takových to pr kaz  se zapisovalo jméno, p íjmení, 

rodné íslo, zam stnavatel, nejvyšš í dosažené vzd lání, branný pom r 

(voják/nevoják), údaje zdravotnické, jako nap íklad o kování proti 

tetanu, krevní skupina a podskupina, údaje o závažných chorobách, dál e 

pak p ípadné omezení k právním ú kon m, jména rodi , manžel  a d tí. 

Takový ob anský pr kaz vydávalo okresní odd lení Sboru národní 

bezpe nosti a to eskoslovenským ob an m, kte í dosáhli v ku 15 let. 

Tato praxe b yla v podstat  ustálena až do p ijetí  zákona .   328/1999 Sb.,  
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o ob anských pr kazech, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon o 

ob anských pr kazech“). 

 

    Ustanovení § 2, odst . 1, zákona o ob anských pr kazech, definuje 

ob anský pr kaz jako „ve ejnou listinu 4,  kterou ob an prokazuje své 

jméno, pop ípad  jména, p íjmení, rodné íslo, podobu a státní 

ob anství eské republiky, jakož i další údaje v ní zapsané“. Tento 

zákon dále stanoví komu je ob anský pr kaz vydáván, za jakých 

podmínek, který správní orgán je vydává a další náležitost i, v etn  vzoru 

nových ob anských pr kaz  a stanovení platnosti ob anských pr kaz  

vydaných p ed ú inností tohoto zákona, pop . jeho novelizace. Uvedený 

zákon byl celkem 15 x novelizován. Vedly k tomu, jak b ylo uvedeno 

výše,  zejména zm ny související  se  vs tupem a p ijet ím eské republiky 

do Evropské unie a dále pak technologické zpracování ob anských 

pr kaz , které se p izp sobují modernímu trendu používaného v Evrop ., 

etn  bezpe nostních prvk  zabra ující falzi fikaci této ve ejné listiny. 

  

    S ú inností od 1. 1. 2012 jsou vydávány nové ob anské pr kazy, o 

které mohou zažádat i  ob ané eské republiky mladší 15 let,  ale také 

ob ané, kte í nemají na území eské republiky t rvalý pobyt. Výjimka je 

stanovena u ob an , kterým z rozhodnutí soudu b yla zbavena jejich 

zp sobilost k právním úkon m a za ob ana, jehož zp sobilost k právním 

úkon m byla rozhodnutím soudu omezena tak, že tento ob an není sám 

zp sobilý plnit povinnosti podle zákona o ob anských pr kazech.  Za 

tyto osoby mohou požádat o ob anský pr kaz soudem stanovení 

opatrovníci nebo jiní zákonní zástupci, pokud jim opatrovník neb yl 

ustanoven.  

 

2.  Vztah eské republiky k Evropské unii 
                                                
4  Ve ejná listina je písemnost ozna ené za ve ejnou listinu zákonem. Údaje zapsané ve ve ejné listin  

není nutné jiným zp sobem prokazovat. ( Vladimír Sláde ek/Olga Pouperová a kolektiv, Správní 
právo-zvláštní ást, Leges, s.r.o. Praha 2011, str. 49 
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     Propojenost eské republiky s Evropskou unií je v sou asné dob  víc 

než d ležitá a je zárove  i zlomovým bodem v životech ob an eské 

republiky. V roce 1998 byla zahájena p ístupová jednání s R a dalšími 

žadateli  o  vstup.  Dne 30.  b ezna 1998 prob hlo setkání  minis t r  

zahrani ní lenských a kandidátských zemí v Bruselu a o den 

pozd ji,   zahájila Evropská unie jednání s eskou republikou a dalšími 

státy tzv.  lucemburské skupiny  ( R, Slovinsko, Estonsko, Kypr, 

Ma arsko a Polsko) o jejich vstupu do unie. Smlouva o p istoupení byla 

podepsána 16. dubna 2003 v Aténách za p ítomnosti hlav stát . Smlouva 

byla  dále  rati fikována národními  parlamenty patnáct i  s tarých lenských 

zemí.  eská republika se od roku 2004 stala lenem Evropské unie (dále 

i  „EU“)  a  tím  se  eská  republika  provázala  sekundárním  právem  tohoto  

Spole enství. V souladu s na ízeními EU, musela být i v eské republice 

provedena z m na zákon  a legislativních pravidel tak, aby tyto neb yly v 

nesouladu s legislat ivou Evropské unie. Sjednocuje se tak ve 

vymezených právních inst itutech právní režim Spole enství.  

     Svobodný pohyb osob, jako základního práva ob ana je jedním ze 

základu komunitárního práva. Pamatuje na to Sm rnice Evropského 

parlamentu a rady, íslo 2004/38/ES ze dne 29 . dubna 2004. 

 Dále pak Na ízení Rady (ES) . 539/2OO1; dále pak Úmluva k provedení 

schengenské dohody ze dne 14. ervna 1985 mezi vládami stát  

Hospodá ské unie Beneluxu, Spolkové republiky N mecko a Francouzské 

republiky o  postupném odstra ování  kontrol  na  spole ných hranicích,  a  

další na ízení Evropského parlamentu  a Rady (ES) . 562/2006 – 

Schengenský hrani ní kodex;  

 
 Sm rnice  EU ukládají  povinnost  být  vlas tníkem platného dokladu 

totožnosti anebo cestovního dokladu a to pro všechny ob any lenských 

stát  EU. Nemá-li ob an EU, Is landu, Norska, Lichtenštejnska nebo 

Švýcarska cestovní doklad nebo nem že-li si jej obstarat,  policie mu p i 
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hrani ní kontrole umožní, ab y svou totožnost a skute nost, že je 

ob anem lenského s tátu EU nebo výše uvedených stát , prokázal jiný m 

dokladem (§ 5 odst. 5 cizineckého zákona).5 Na ízení  EU zárove  ukládá 

všem lenským stát m,  p ijmout  vlas tní  právní  normy o zajiš t ní  

bezpe nosti a biometrických prvcích, které jsou sou ástí bezpe nosti 

cestovních doklad . 

      

 
3. Legislativní p ehled zákon  související s vývojem ob anských 
    pr kaz  od vzniku eskoslovenské republiky  
 

 Prvním d ležitou právní normou je – Na ízení vlády republiky 

eskoslovenské .481/1919 Sb. , kterým se zavád jí všeobecné 

ob anské legitimace;  

 
 Zákon 198/1948 Sb., o ob anských pr kazech, zrušil Na ízení vlády 

republiky eskoslovenské .481/1919 Sb. a p edpisy vydané k jeho 

provedení; 

 
 Vládní na ízení .61/1953 Sb., o ob anských pr kazech zrušilo zákon 
198/1948 Sb;  
 

 Zákon .75/1957 Sb., o ob anských pr kazech nahrazuje vládní 
na ízení .61/1953 Sb;  

 
 Zákon  328/1999 Sb. ,  o  ob anských pr kazech,  který 
v novelizovaném zn ní p latí dosud; 

 
 Na ízení vlády R .612/2004 Sb., kterým se stanoví lh ty p ro 

vým nu ob anských pr kaz  bez s t rojov i telných údaj ;  je  

na ízení, které omezovalo používání ob anských pr kaz  pouze na 

tzv.  karty;   

 

 Vyhláška Ministerstva vnit ra . 400/2011 Sb., kterou se provádí 

                                                
5  Zákon . 326/1999 Sb., o pobytu cizinc  na území R, ve zn ní pozd jších p edpis  
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zákon o ob anských pr kazech a zákon o cestovních dokladech; 

 
 

ást B 
 

Základní pojmy a instituty – sou asná právní úprava  
 

Ob anský pr kaz  

     Ob anský pr kaz je ve ejná listina, kterou ob an prokazuje své 

jméno, pop ípad  jména, p íjmení, rodné íslo, podobu a státní ob anství 

eské republiky (dále  jen "s tátní  ob anství"),  jakož i  dalš í  údaje  v  ní  

zapsané. 6)  Ob anský  pr kaz  je  povinen  mít  každý,  kdo  je  ob anem  eské  

republiky, dosáhnul v k 15 let a má trvalý pobyt na území eské 

republiky.  Zákon o ob anských pr kazech umož uje i vydání 

ob anského pr kazu osob  mladší 15 let v ku, stejn  tak i ob anovi, 

který nemá trvalý pobyt na území eské republiky. Ob ané, kte í mají 

z rozhodnutím soudu omezenu zp sobilost k právním úkon m, mají 

povinnost stejnou.  U osob, s omezenou zp sobilostí k právním ú kon m 

na základ  soudního rozhodnutí, musí o ob anský pr kaz zažádat osoba, 

která je zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, kterého ustanovil 

soud. To p ipouští ustanovení § 4 odst. 4 zákona o ob anských pr kazech 

i  u  osob,  kterým  b yla  zp sobilost  k  právním  úkon m  omezena.  

Opatrovník nebo jiný zákonný zástupce také ob anský pr kaz 

vyhotovený t mto ob an m p ebírá a podepisuje. 

 
 
Cestovní  doklad  
 
    „Cestovní doklad je v souladu s p íslušným ustanovením zákona . 

329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve ejná listina oprav ující ob ana 

k  p ekra ování  státních hranic  eské republiky (dále  jen "hranice")  p es  

hrani ní p echod, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, jíž je eská 

republika vázána, (dále jen "mezinárodní smlouva"). Cestovní m 

                                                
6  § 2, odst.1, zák. . 328/1999 Sb., o ob anských pr kazech, ve zn ní pozd jších p edpis  



  

 16 

dokladem ob an prokazuje své jméno, pop ípad  jména, p íjmení, rodné 

íslo, podobu, státní ob anství eské republiky (dále jen "s tátní 

ob anství") a další údaje zapsané nebo zpracované v cestovním dokladu 

podle tohoto zákona.“7 

     Cestovní doklad historicky plnil t i  funkce. Jak je uvedeno výše, 

oprav oval ob ana vycestovat mimo území republiky, v cizin  sloužil 

jako  pr kaz  totožnosti  (to  platilo  i  pro  eskou  republiku),  byl  a  je  

ve ejnou lis tinou,  která  podmi uje  vydání  víza  cizím s tátem.  Cestovním 

dokladem ob an prokazuje své jméno, pop ípad  jména, p íjmení, rodné 

íslo, podobu, státní ob anství eské republiky a další údaje zapsané 

nebo zpracované v cestovním dokladu podle zákona o cestovních 

dokladech .  J e  základním dokladem, který je  pot eba pro vstup a   pob yt  

ve státech, které nejsou signatá i Úmluvy k provedení schengenské 

dohody ze dne 14. ervna 1985 mezi vládami stát  Hospodá ské unie 

Beneluxu, Spolkové republiky N mecko a Francouzské republiky o 

postupném odstra ování kontrol na spole ných hranicích, a další na ízení 

Evropského parlamentu  a Rady (ES) . 562/2006 tzv. Schengenský 

hrani ní kodex; 

       Nejrozší en jším cestovním dokladem je cestovní pas. Tento doklad 

zárove  deklaruje právo na ochranu v zahrani í státem, který tento 

dokument vydal, vstup do zem , která ho vydala. Cestovní pasy obvykle 

obsahují fotografii držitele, podpis držitele, datum narození, národnost a 

kdy další znaky identi fikující danou osobu. Mnoho zemí do pas  

za íná zahrnovat i tišt nou, s trojov itelnou oblast doklad , usnad ující 

zpracování a následnou kontrolu. Moderní pasy obsahují také ip , který 

krom  b žných údaj  m že voliteln  obsahovat také údaje, které 

usnad ují identi fikaci p edkladatele dokladu jako oprávn ného držitele. 

    Pokud  je  ke  vstupu  do  jiného  státu  pot eba  souhlas  tohoto  státu,  je  

nutné vízum, které bývá vlepeno do cestovního pasu. V jednodušších 

                                                
7   §  2 z.  .  329/1999 Sb. ,  o cestovních dokladech,  ve z n ní  pozd jších zm n 
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ípadech je vízum ud lováno p ímo p i p ekra ování hranic formou 

otisku razí tka.  

    Problematika cestovních doklad  na území eské republiky, zejména 

ve vztahu k cizinc m pobývající na území eské republiky, eší zákon . 

326/1999 Sb., o pobytu cizinc  na území eské republiky a o zm  

kterých zákon .  

Vnit ní správa  

     Ve ejnou správu je možno charakterizovat jako správní innost 

související  s  poskytováním ve ejných s lužeb,  ízením ve ejných 

záležitost í na místní i centrální úrovni a zajiš ováním záležitost í ve 

ve ejném  zájmu.  V  souladu  s  l .  2  odst.  3  eské  Ústavy:  "Státní moc 

slouží všem ob an m a l ze j i uplat ovat jen v p ípadech a zp soby, které 

stanoví zákon.“ 

 „  Ve ejná správa je provád ním zákon  nebo jinou innost í ve ve ejném 

zájmu osobami, které nejsou závislé“. 8  

    Sou ástí  ve ejné správy je i  tzv.  vnit ní správa ,  které s e ve své celé 

oblasti vyvíj í obdobn  jako j iné ást i ve ejné správy.  P vodn  se za 

„vnit ní správu“, která byla vymezována negat ivn , považovala veškerá 

správa s výjimkou správy zahrani ní, vojenské, finan ní a soudní.9  

Postupn  se rozsah vnit ní správy zužoval a nyní se více mén  vychází 

z toho, že pod vnit ní správu za azujeme správu vyplývající z ustanovení 

§ 12 zákon . 2/1969 Sb. , o z ízení ministerstev a jiných úst edních 

orgán  státní správy eské republiky, ve zn ní pozd jších zm n a 

dopln ní.  Toto ustanovení  deklaruje,  že  Minis ters tvo vnit ra  je  ús t edním 

orgánem státní správy pro vni t ní v ci. Ve v cné p sobnosti Ministerstva 

vnit ra, mající vztah k této diplomové práci pat í oblast: jména a 

íjmení,  matrik,  v ci  státního ob anství,  ob anských pr kaz ,  evidence 

                                                
8 Dušan Hendrych a kolektiv, Správní právo, Obecná ást 7. vydání, C.H.BECK, 2009, str.7 
9Hoetzel,J. eskoslovenské státní právo, ást všeobecná, druhé p epracované vydání, Melantrich, a.s., 

Praha 1937 str. 15  
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obyvatelstva, rodná ísla, cestovní doklady. 10 

    V souladu s p íslušnými zákony se pak na výkonu vnit ní správy 

upravujícími  je jich jednotlivé  úseky podílejí  vedle  Minis ters tva  vnit ra  

krajské ú ady a v p enesené p sobnosti ú ady pov ených obcí. ízení ve 

výše uvedených v cech vede v cn  a místn  p íslušný správní orgán. 

„V cná p íslušnost ur uje orgán, který má v dané v ci  z  hlediska 

hmotn právních kategorií sobnost  (jde o vztahy, v nichž je povolán 

plnit své úkoly) a pravomoc  (tj.  oprávn n vydávat v dané v ci 

individuální správní akty). Úprava v cné p íslušnosti musí vycházet 

z organizace správy a do ní zabudovaných  instan ních  vztah , proto je 

jej í sou ástí i  ur ení orgánu,  který rozhoduje v prvé instanci“. 11 

Ve ejná listina  

     I když obecná definice ve ejné list iny v eském právním ádu není 

nikde s jednocena, m žeme ji charakterizovat jako l ist inu, kterou vydal 

orgán ve ejné moci v mezích své pravomoci. M že to být i jiná listina, 

kterou zákon nebo zvláštní p edpis za ve ejnou ozna í. P edpokladem 

zde je,  že  ve ejná l is tina  má autenti nost  a  pravdivost.  Pad lání  nebo 

pozm ování ve ejné listiny je v eské republice samo o sob  t restním 

inem. Ob anský soudní ád v § 134 jmenuje list iny vydané státními 

orgány v mezích jejich pravomoci. Zákon . 500/2004 Sb., správní ád, 

ve zn ní pozd jších p edpis , v § 53 ods t. 3 používá š i rší vymezení, do 

jž krom  listin vydaných státními orgány zahrnuje i listiny vydané 

orgány územních samosprávných celk .  

Nejvyšší soud eské republiky v ad  svých rozhodnutí nebo rozsudk  

jasn  deklaroval, že v teorii a praxi t restního práva s e za ve ejnou listinu 

považuje taková list ina, která byla vydána orgánem ve ejné moci v rámci 

jeho pravomoci a která svým obsahem zakládá, m ní i ruší práva a 

                                                
10  Vladimír Sláde ek/Olga Pouperová a kolektiv, Správní právo-zvláštní ást, Leges, s.r.o. Praha 2011, 

str. 19 
11 Dušan Hendrych a kolektiv, Správní právo, Obecná ást 7. vydání, C.H.BECK, 2009, str.442 
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povinnosti jiných subjekt  nebo osv uje n jakou skute nost i stav. 

Zárove  se v rozhodnutí .  30/1979 Sb. rozh. tr.  p iklonil k názoru, že „ 

neov ená kopie ve ejné lis tiny není ve ejnou lis tinou“. Ve ejnou 

listinou je produkt innosti státního orgánu, který ji vydal. 12 

     Obdobn  je ve ejná lis tina charakterizována rozsudkem Nejvyššího 

správního soudu R 1 As 36/2007-42, kdy ve vztahu ur ení vztahující se 

k držení ob anského pr kazu a p edcházejících zákonech o ob anských 

pr kazech  (z.  .  75/1957  Sb.,  tak  i  .  328/1999  sb. ,),   jasn  definuje,  že  

ob anský pr kaz je ve ejná listina .13 

   Výše uvedené definice jsou velmi d ležité, zejména z pohledu právní 

jistoty a vážnosti ve ejné listiny (ob anské pr kaz y, cestovní doklady, 

idi ské pr kazy atd. ). Výše uvedené stanovisko NS, pak jasn  deklaruje 

i sv j názor na pad lky t chto ve ejných lis tin a jejich p ípadné 

ov ování, kdy neov ená kopie pad lku ve ejné lis tiny není ve ejnou 

listinou ve smyslu t restního zákona, nebo  tím, co kopii dodává 

charakter ve ejné list iny, není bez dalšího p edloha této kopie, nýbrž akt 

edního ov ení, kterým se kvali fikovan  potvrzuje shoda obsahu kopie 

a p edlohy. Bez aktu ú edního ov ení nezískává kopie charakter ve ejné 

listiny ani ú elem i zp sobem svého použití.  

     Ve v cech t restních je definován pojem ve ejné listiny v § 131 zákona 

.  40/2009  Sb.,  trestní  zákoník,  ve  zn ní  pozd jších  úprav,  jako  listinu  

vydanou soudem eské republiky, jiným orgánem ve ejné moci nebo 

jiným subjektem k tomu pov eným i zmocn ným jiným právním 

edpisem v mezích jeho pravomoci, potvrzující, že jde o na ízení nebo 

prohlášení orgánu nebo jiného subjektu, který listinu vydal, anebo 

osv ující n kterou právn  významnou skute nost. Ve ejnou lis tinou j e 

i lis tina, kterou prohlašuje za ve ejnou jiný právní p edpis, a stejnou 

ochranu prot i jejímu pad lání navíc získávají i  ve ejné listiny, vydané 

                                                
12  Rozhodnutí NS R . 30/1979 Sb rozh. tr. 
13  Rozsudek Nejvyššího správního soudu R 1 As 36/2007-42, 
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orgány cizího státu, pokud mají na území eské republiky p odle 

mezinárodní smlouvy své ú inky. 

      Podle § 6 zákona . 358/1992 Sb., o notá ích a jejich innosti 

(notá ský ád) jsou ve ejnými listinami notá ské zápisy a jejich 

stejnopisy, výpisy z notá ských zápis  a lis tiny ov ené a vydané notá i 

podle tohoto zákona. 

     Ve ejnými listinami jsou na základ  § 9 odst. 4 zákona . 365/2000 

Sb., o informa ních s ystémech ve ejné správy, i lis tinné výpisy a ov ené 

výstup y  z  informa ního  s ystému  ve ejné  správy  p o ízené  podle  §  9  téhož  

zákona (nap íklad prost ednictvím systému Czech Point). 

     Podle § 28 odst . 7 zákona . 561/2004 Sb. školský zákon, ve zn ní 

pozd jších zm n, jsou ve ejnými listinami vysv ení, diplomy a výu ní 

listy vydané podle tohoto zákona. Podle zákona musí školy evidovat 

formulá e pro tyto dokumenty, prázdný formulá  však ve ejnou listinou 

není. Podle § 57 odst. 7 vysokoškolského zákona ( z. .111/1998 Sb., ) 

jsou ve ejnými listinami vysokoškolské diplomy a dodatky k t mto 

diplom m. 

     Vý et ve ejných lis tin, které jsou taxativn  uvád ny ve sp eciálních 

zákonech nelze pln  vyjmenovat a není to ani smysl této práce. Chci 

pouze p ipomenout t y, které vedle j iž zmín ných ob anských pr kaz  a 

cestovních  doklad ,  mají  nebo  mohou  mít  p ímý  nebo  nep ímý  vztah  

práv  k inst itut m o kterých je ta to diplomová práce psána.

ást C 

 
1. Ob anské pr kazy - jejich vzory, žadatelé 
 
 
        Jak bylo uvedeno výše, ob anský pr kaz je ve ejná list ina, kterou 

ob an prokazuje své jméno, pop ípad  jména, p íjmení, podobu a státní 

ob anství eské republiky, jakož i další údaje v ní zapsané podle 
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speciálního zákona. 14 Ob anský pr kaz je  v  ustanovení  §  15 písm.  c)  

zákon . 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných íslech a o zm  

kterých zákon , definován jako doklad o p id leném rodném ísle. 

Zákon o ob anských pr kazech . 328/1999 Sb., a vyhláška Ministerstva 

vnit ra . 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o ob anských pr kazech 

a zákon o cestovních dokladech, s tanoví t i vzory ob anských pr kaz . 

 

 Jedná se o: 

a)  ob anský pr kaz se  s trojov itelnými údaji  a  s  kontaktním 

elektronickým ipem  

b)  o ob anský pr kaz se strojov itelnými údaji  zákona),   

c)  ob anský pr kaz bez st rojov i telných údaj  zákona).“15 

 
Ob anské pr kazy se strojov itelnými údaji 

    Jsou to osobní doklady, které jsou opat eny st rojov itelnými 

informacemi usnad ujícími automatizované zpracování pomocí OCR. 

Takové údaje mají podobu dvou textových ádk  u spodního kraje 

dokladu (tak, aby bylo možné protažení te kou).  Lh ta p latnosti na 5 

let je vydáván u ob an  mladších 15 let a na dobu 10 let je vydáván u 

osob starší 15 let16 

 

Ob anské pr kazy bez strojov itelných údaj  

     U tohoto druhu ob anských pr kaz  rozd lujeme lh tu platnosti na 1 

síc, 3 m síce a 6 m síc : konkrétn  ustanovení § 10 zákona o 

ob anských pr kazech stanoví dobu p latnosti následovn : 

„a) 6 m síc  p i  jeho vydání 

      1 . z d vodu technické závady na za ízení zabezpe ujícím 

zpracování a p enos dat nebo na výrobní technologii t rvající déle než 

                                                
14  Vladimír Sláde ek/Olga Pouperová a kolektiv, Správní právo-zvláštní ást, Leges, s.r.o. Praha 2011, 

str. 49 
 
15  §2 odst. 2, písm. a) b) a c), zákona . 328/1999 Sb., o ob anských pr kazech  
16  § 10 odst. 1 zákona . 328/1999 Sb., o ob anských pr kazech 
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7 kalendá ních dn , nebo 

      2 . v d sledku katastrofy nebo j iné mimo ádné události, kdy nelze 

vydávat ob anské pr kazy uvedené v § 2 odst.  2 písm. a) a b),  

  

b) 3 m síce v p ípad , kdy je ob anu vydáván ob anský pr kaz  

bezprost edn  p o nabytí  státního ob anství  ud lením,  

  

c) 1 m síc v p ípad , kdy ob an žádá o vydání ob anského pr kazu v 

souvislosti s výkonem volebního práva, nebo z d vodu ztráty, 

odcizení, poškození nebo zni ení ob anského pr kazu.“17 

 

     O ob anské pr kazy musí ob an podat žádost na p íslušném správním 

orgánu, v jehož obvodu je ob an hlášen k t rvalému pobytu, Žádosti se 

podávají na ú ad  obecního ú adu s rozší enou p sobností, u ú adu 

stské ásti statutárního m sta nebo elektronickou cestou. 18 

 

2. Žadatelé o ob anský pr kaz  

     O ob anský pr kaz m že požádat pouze státní ob an eské republiky, 

který dosáhl v ku 15 let a má t rvalý pobyt na území eské republiky. 

Tuto povinnost má i ob an, jehož zp sobilost k právním úkon m b yla 

rozhodnutím soudu omezena. Ob anský pr kaz je doklad, kterým ob an 

eské republiky p rokazuje svou totožnost a je veden v agendovém 

informa ním systému evidence ob anských pr kaz .    

            

      Žádost o ob anský pr kaz pro ob ana mladšího 15 let podává 

zákonný zástupce, nebo p stoun, což je osoba, která b yla pov ena 

výchovou nezletilé osoby, která nedosáhla 15 let v ku, dále také editel 

za ízení, které vykonává ústavní pé i na základ  rozhodnutí soudu. 

Všechny tyto osob y musí k žádosti p ipojit souhlas a ov ený podpis. 
                                                
17  § 10 odst. 2 zákona . 328/1999 Sb., o ob anských pr kazech, ve zn ní pozd jších p edpis  
18  § 4 z. . 328/1999 Sb., o ob anských pr kazech, ve zn ní pozd jších p edpis  
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Pokud se žádost podává p ed obecním ú adem s rozší enou p sobností, 

kde b yl zákonným zástupcem vyjád en souhlas, ú edn  ov ený podpis se 

nevyžaduje nebo v p ípad , že získání souhlasu zákonného zástupce je 

spojeno s t žkou p ekážkou. Za ob ana, jehož zp sobilost k právním 

úkon m je omezena tak, že není zp sobilý k podání žádosti o ob anský 

pr kaz a za ob ana zbaveného zp sobilosti k právním úkon m žádá 

opatrovník ustanovený soudem, který p edkládá p íslušnému správnímu 

orgánu pot ebné dokumenty žadatele a ob anský pr kaz za tuto osobu 

následn  p ebírá. Pokud neb yl opatrovník stanoven soudem, tak jiný 

zákonný zástupce.   

 

     Ob an  starší  15  let,  podává  žádost  sám  s  tím,  že  p edloží  p íslušnou  

žádost o vydání ob anského pr kazu a pot ebné doklady, tak jak to 

stanoví zákon. 

 

             Dále to m že být ob an starší  15 let ,  který k tomu pov í j inou 

osobu. Tato osoba nemusí prokazovat p lnou moc. V takovém p ípad  

musí ob an po ítat s tím, že budou pro vydání ob anského pr kazu se 

strojov itelnými údaji použít podpis a fotografie z databáze 

informa ního s ystému evidence ob anských pr kaz .  

                Pokud jde o žádost k vydání ob anského pr kazu se strojov  

itelnými údaji, je vyžadována p í tomnost osoby, které má být ob anský 

pr kaz vydán a to z d vodu po ízení podpisu s fotografií p ímo na 

íslušném správním ú ad .  

 

3. Údaje zapisované do ob anského pr kazu  

 

          Ustanovení § 3 zákona .  328/1999 Sb.,  o ob anských pr kazech, 

vymezuje údaje zapisované do ob anského pr kazu. Jde o údaje 

vztahující se k fyzické osob , údaje vztahující se k ob anskému pr kazu 

a  údaje,  které  se  vztahují  k  orgánu,  který  tento  pr kaz  vydal.   Jsou  to  
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údaje stanovené tímto zákonem a digitální zpracování podoby ob ana a 

jeho podpisu. Ob anský pr kaz obsahuje údaje stanovené zákonem a 

fotografii ob ana – držitele ob anského pr kazu. 

  

      Údaji zapisovanými do ob anského pr kazu jsou údaje ob ana:  

     a) jméno, pop ípad  jména, p íjmení, pohlaví, státní ob anství, 

datum, místo a okres narození, rodné íslo, adresa místa t rvalého pobytu 

a  rodinný s tav nebo regis t rované partners tví  (dále  jen „partners tví“).  U 

ob an  narozených v cizin  se zapisuje pouze kód státu narození; název 

místa  a  okresu  nebo  kód  státu  narození  se  zapisuje  podle  stavu  ke  dni  

podání žádosti o vydání ob anského pr kazu. U ob an , kte í nejsou 

hlášeni k trvalému pobytu na území eské republiky, se t rvalý pobyt do 

ob anského pr kazu nezapisuje, 

  

     b) ú ední záznamy obsahující nezkrácenou podobu jména, pop ípad  

jmen a p íjmení, pokud b yly zapsány ve tvaru uvedeném dle tohoto 

zákona, 

  

     c) datum skon ení platnosti, ís lo a datum vydání ob anského 

pr kazu a ozna ení ú adu, který jej  vydal,  

  

     d)  st rojov itelné  údaje  zapisované,  které  definuje  §  3  odst.  2  písm.  

d) zákona o ob anských pr kazech; ob anský pr kaz s ipem se odlišuj e 

dále tím, že na zadní stran  se nachází elektronický ip a v žádosti jsou 

vyp ln ny požadované položky stanovená zákonem o ob anských 

pr kazech a provád cí vyhláškou 19 

 

     Zákon p ipouští ješt  další možnost i zápisu údaj  jako je nap . 

zapsání  druhého jména,  pop ípad  s ložené p íjmení.  Je  zde i  dispozice,  

která umož uje vyjít ob anu vst íc v p ípad , že tento ob an  si nebude 
                                                
19  §1 a §2 vyhlášky . 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o ob anských pr kazech – P íloha . 1 a 2 



  

 25 

át zapsání údaj  o rodinném stavu nebo partnerství. Pak se tento údaj 

do ob anského pr kazu nezapíše. 

  

      Na žádost ob ana lze do ob anského pr kazu zapsat ozna ení 

absolventa vyšší odborné školy, akademický titul,  stavovské ozna ení, 

jiný titul absolventa vysoké školy, ozna ení „docent“ nebo „profesor“ 

nebo v deckou hodnost. Titul nebo v decká hodnost se uvád jí ve 

zkratce, pokud je stanovena zvláštním právním p edpisem. Získal-li 

ob an více ozna ení, titul  nebo v deckých hodností a nelze-li j e 

všechny z d vodu nedostatku místa do ob anského pr kazu zapsat , ur í 

ob an, které z nich se zapíší. 

  

      Do kontaktního elektronického ipu se zapíše íslo ob anského 

pr kazu a dále lze zapsat údaje, jejichž zápis a rozsah stanoví zvláštní 

právní p edpis. Nelze-li z d vodu nedostatku místa v kontaktním 

elekt ronickém ipu zapsat všechny požadované údaje, ur í ob an, které z 

nich se zapíší.  

 Skute nosti zapsané v ob anském pr kazu není ob an povinen 

prokazovat jiným zp sobem, pokud tak nestanoví zvláštní právní p edpis. 

 

4. Vydání a p evzetí ob anského pr kazu 
 

4 .1 .  Žádost  a  pot ebné doklady  
 
            Žádá-li o ob anský pr kaz žadatel poprvé a to pro ob ana 

s trvalým pobytem na území eské republiky, je t eba p edložit rodný 

list ob ana, jemuž má být ob anský pr kaz vydán; další doklad 

osv ující skute nosti pot ebné k odstran ní p ípadných rozpor  

zjiš t ných p i pracování údaj  uvedených v žádosti a centrální evidenci 

obyvatelstva; doklad o státním ob anství v p ípad , jsou-li nesrovnalosti 
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nebo pochybnosti.   20 

       U žádostí o vydání prvního ob anského pr kazu pro ob ana, jehož 

zp sobilost k právním úkon m byla rozhodnutím soudu omezena tak, že 

není zp sobilý požádat o vydání ob anského pr kazu nebo pro ob ana 

zbaveného zp sobilosti k právním úkon m, p edkládá opatrovník : 

 rodný l is t  ob ana,  jemuž má být  ob anský pr kaz vydán,   

 rozhodnutí soudu o omezení zp sobilosti ob ana k právním 

úkon m, nebo zbavení zp sobilosti  k právním úkon m,  

 ob anský pr kaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a 

jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li 

opatrovníkem právnická osoba, p edloží doklad o ustanovení 

opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické 

osoby, p edloží sv j ob anský pr kaz a doklad osv ující 

oprávn ní jednat za právnickou osobu. 21 

  

      Žádá-li ob an o nový ob anský pr kaz22,  m že  sám  volit,  zda  

požaduje ob anský pr kaz se st rojov itelnými údaji, nebo o ob anský 

pr kaz bez t chto údaj . P i p odání žádosti o vydání nového ob anského 

pr kazu ob anovi eské republiky, je nutno p edložit dosavadní 

ob anský pr kaz, nebo doklad o zm  titulu, rodinného stavu, bydlišt  a 

jiných zm ných údaj .  

 

    K vydání ob anského pr kazu se strojov ite lnými údaji  a  to  bez  

rozdílu, zda je s ipem nebo bez n j, pot ebuje žadatel p i podání žádosti 

o vystavení tohoto ob anského pr kazu následující:  

- zákonem stanovený doklad, nebo jiný doklad, který by p ípadn  

vyvrátil  nesrovnalosti  a  potvrdil  údaje,  které  jsou vedeny v regis t ru  
                                                
20  § 5 zákona . 328/1999 Sb., o ob anských  pr kazech 
21  § 5 odst. 3 a 4, zákona . 328/1999 Sb., o ob anských pr kazech, ve zn ní pozd jších p edpis  
 
22  § 6 zákona .  328/1999 Sb., o ob anských pr kazech, ve zn ní pozd jších p edpis  
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obyvatel, regist ru ob anských pr kaz  nebo evidenci cestovních 

doklad . Žádost o ob anský pr kaz j iž nevypl uje na p edtišt ný 

formulá  žádosti, ale pouze p ekontroluje správnos t údaj  na tiskopise, 

který žadateli vytiskne odpov dný pracovník ú adu a v p ípad , že 

všechny údaje souhlasí,  potvrdí jej  žadatel  vlastnoru ním podpisem. 

 

i  žádosti o ob anský pr kaz bez strojov itelných údaj  musí být 

naopak zažádáno s vypln nou žádostí, která se vyzvedne na daném 

adu. Dále se p edají dv  malé „pasové“ fotografie a doklady stanovené 

zákonem nebo doklad, který by p ípadn  vyvrátil nesrovnalosti .  

 
     Veškeré doklady, které p edkládá žadatel, musí byt v originále, 

ov ené kopii anebo též ov eným opisem. 

   Žádost  o  nový ob anský pr kaz b y m l podat  každý ob an aspo  30 

dn  p ed ukon ením platnosti dosavadního ob anského pr kazu. 

Budeme-l i se prokazovat prošlým ob anským pr kazem, j e p ot ebné mít 

u  sebe ješ t  doklad jiný,  nap íklad platný pas ,  rodný lis t.  V p ípad  

odcizení nebo ztráty je každý ob an povinen nahlásit tento stav a 

prokázat se potvrzením do dob y, než bude vyhotoven nový ob anský 

pr kaz.  

 
4.2.  Forma žádosti,  cena a lh ta vydání  
 
    Jak b ylo uvedeno výše, zákon o ob anských pr kazech umož uje 

k podání žádosti o vydání tohoto dokladu využít jak listinnou žádost, tak 

elektronický formulá .   

  

     1) Ob anské pr kazy bez strojov i telných údaj  jsou vydávány na 

základ  vypln ných formulá , které nalezne žadatel na p íslušném 

obecním ú ad  s rozší enou p sobností nebo na internetových stránkách 

Ministerstva vnit ra eské republiky.  

      Správní poplatky jsou upraveny v zákon . 634/2004 Sb., o 
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správních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis .  

      a) poplatek za vydání ob anského pr kazu s platností na 1 m síc je 

100 K ; 

      b) poplatek za vydání ob anského pr kazu s platností na 3 m síce j e 

100 K . 

     Správní lh ta pro vydání t chto ob anských pr kaz  je od chvíle 

podání žádosti 15 dn . 

 

    2) Ob anské pr kazy se strojov ite lnými údaji s ipem nebo bez 

ipu  se nevydávají  na základ  vypln ných formulá , ale jsou vyt isknut y 

pracovníkem ú adu. K vydání t chto ob anských pr kaz  sta í p edložit 

platný doklad totožnost. Ob an po ov ení pravosti tohoto dokladu pouze 

podepíše vytišt ný dokument. 

  a) Správní poplatek za vydání tohoto druhu ob anského pr kazu je 

500,-K  a to bez ohledu na to, zda se ob anský pr kaz vydává na kratší 

dobu nebo zda jde o dít . 

  b) Pokud je podána žádost z d vodu p oškození, zt rát y nebo odcizení, je 

žadatel o nový pr kaz povinen zaplati t správní poplatek 100,- K . 

Poplatek u d tí  a ob an  mladších 15 let  je 50 ,-  K  a ob an m starším 15 

let,  kte í  jsou bez t rvalého pob ytu na území eské republiky,  iní  100,-

.  

  Správní lh ta pro vydání t chto ob anských pr kaz  je od chvíle 

podání žádosti 30 dn .   

 
 
 
4.3 Ob anský pr kaz se strojov itelnými údaji s ipem i bez ipu  
 
    Žádost o vystavení ob anské pr kaz se strojov itelnými údaji 

s ipem i bez ipu m žeme podat u kteréhokoli obecního ú adu obce 

s rozší enou p sobností a v Hlavním m st  Praze u místn  p íslušného 

adu m stské ásti P rahy 1 – 22 nebo také v elektronické podob  místn  

íslušného obecního ú adu obce s rozší enou p sobností.  
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     Ob an, který žádá o vydání ob anského pr kazu se st rojov itelnými 

údaji  a  s  ipem nebo bez ipu,  nepodává vypln nou žádost  na ú edním 

tiskopisu,  pouze  p edloží  požadované  doklady.  Žádost  se  všemi  

pot ebnými údaji vytiskne ú edník a ob an potvrdí podpisem jejich 

správnost a úplnost. Pokud je vedena v evidenci cestovních doklad  (od 

1. ledna 2013 i v evidenci ob anských pr kaz ) digital izovaná fotografie 

ob ana  a  jeho  podpis  a  od  vydání  dokladu,  pro  jehož  ú el  b yl y  po ízeny,  

neuplynula doba delší než 1 rok, m že ob an podat žádost o vydání 

ob anského pr kazu se s t rojov itelnými údaji a s ipem nebo b ez ipu 

v elektronické podob  na elektronickém formulá ,  který mají   p ís lušné 

obecní ú ady obcí s rozší enou p sobností k dispozici na svých 

webových stránkách. 

 

           

4 .4. Ob anský pr kaz bez strojov itelných údaj  
 
        
     Žádosti o ob anský pr kaz bez strojov i telných údaj  se podávají   
pouze  u místn  p íslušného obecního ú adu obce s rozší enou 

sobností, který m je: 
 obecní ú ad obce s rozší enou p sobností (v hlavním m st  Praze 

ad m stské ásti Prahy 1 až 22), v jehož obvodu je ob an hlášen 
k t rvalému pobytu,  

 obecní ú ad obce s rozší enou p sobnos tí, p íslušný podle místa 
posledního t rvalého pobytu na území eské republiky, nemá-li 
ob an t rvalý pobyt na území eské republ iky,  

 Magistrát m sta Brna, nem l-li ob an trvalý pobyt na území eské 
republiky nebo jej nelze zjis tit  

 
 

     Ob anského pr kazu, který je bez strojov itelných údaj , m že být 

vyzvednut pouze u obecního ú adu obce s rozší enou p sobností, které j e 

vázáno na místo t rvalého pobytu. 

Novinkou je tzv. bezpe nostní osobní kód, který si každý z ob an  zvolí 
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sám p i p evzetí nového ob anského pr kazu. 

 

4.5. Osobní bezpe nostní kód  
 
     Osobní  bezpe nostní  kód je  p i  vydávání  nových ob anských pr kaz  

novým prvkem. Jde o kombinaci minimáln  4 a maximáln  10 ísl ic. 

Takovýto osobní bezpe nostní kód je obdobou „pinu“, s který m se 

setkáváme nap . u platebních kreditních karet. 

     Osobní bezp e nostní kód si každý žadatel volí sám, p i p evzetí 

ob anského pr kazu. Doporu uje se íslo ádn  promyslet, ab y b yl 

zvolen íselný kód tak, že bude žadateli dob e zapamatovatelný. Pokud 

ob an p i realizaci tohoto kódu zadá osobní bezpe nostní kód t ikrát 

chybn , bude ob anský pr kaz zablokován a musí osobn  navštívit 

kterýkoli  obecní  ú ad  s  rozší enou p sobností,   který  za  správní  poplatek  

ve výši 100 .- K   ob anský pr kaz odblokuje.  Tato novinka byla z ízena 

k pomoci identi fikace držitele ob anského pr kazu se s ystémem ve ejné 

správy.  Pokud jde o osoby mladší 15 let, bezpe nostní osobní kód volí 

zákonný zástupce ale i osoby, které jsou uvedeny v ustanovení § 8 odst . 

2 zákona .328/1999 Sb. , zákona o ob anských pr kazech, cituji : „Za 

ob ana, kterému b yla rozhodnutím soudu omezena zp sobilost k právním 

úkon m, p ebírá a p evzetí ob anského pr kazu podepisuje opatrovník 

jen v p ípad , že o jeho vydání požádal. Za ob ana, který byl 

rozhodnutím soudu zbaven zp sobilosti k právním úkon m, p ebírá a 

evzetí ob anského pr kazu podepisuje opatrovník“. 

 

4.6. Fotografie, formulá e, doklady pot ebné k vydání ob anského 
pr kazu  
 
     Sou ástí každého ob anského pr kazu musí být fotografie ob ana, 

jinak je ob anský pr kaz neplatným.  Rozm ry a forma fotografie je 

s tanovena § 4 odst.  3  zákona o ob anských pr kazech a požadavky na 

technické provedení fotografie pro vydání ob anského pr kazu stanoví § 

7  až  §  9  vyhlášky  .  400/2011 Sb .,  kterou  se  provádí  zákon o  ob anských  
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pr kazech.  

 

     Digitální fotografie23 po izovaná pro ob anské pr kazy se strojov  

itelnými údaj i fotografem obecního ú adu s rozší enou p sobností ,,  

který fotografii po izuje, je zaslána p es datovou schránku Ministerstva 

vnit ra  eské republiky obecnímu ú adu obce s  rozší enou p sobností,  u  

kterého požádáme o vydání dokladu.  

 

U ob anských pr kaz  bez strojov itelných údaj , jsou pot ebné dv  

malé „pasové“ fotografie o velikosti 35 mm x 45mm, viz P íloha . 9 této 

práce.   

         

4 .7. Doba platnosti ob anského pr kazu  

      Obecn  se dá íci ,  že platnost ob anských pr kaz  kon í:  

 a)  ze zákona;   

 b ) rozhodnutím správního orgánu. 

 ad.a) ze zákona kon í doba platnosti lh tou stanovenou pro platnost 

ob anského pr kazu24; dále pak uplynut ím doby v n m vyzna ené, 

ohlášením jeho zt ráty,  odcizení  nebo zni ení,  pozbytím s tátního 

ob anství, úmrtím nebo právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení 

ob ana za mrtvého, nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o 

místu trvalého pobytu. 

 ad.b) rozhodnutím obecního ú adu obce s rozší enou p sobností 

v p ípadech stanovených v §11 odst. 2 zákona o ob anských pr kazech, 

pokud ob an nesouhlasí se záznamem protokolu o skon ení jeho platnosti 

z d vod  oprav ujících p íslušný správní orgán k rozhodnutí o platnosti  

tohoto dokladu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný 

inek. 

 

                                                
23  §  8 a § 9 vyhlášky .  400/2011 Sb.,  kte rou se provádí  zákon o ob a nských pr kazech 
24  § 10 z. . 328/1999 Sb., o ob anských pr kazech 
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    Ustanovení § 10 zákona o ob anských pr kazech taxativn  stanoví 

dobu platnosti ob anských pr kaz . Mimo zvláštní p ípady uvedené v 

zákon , j e u ob an  ve v ku od 15 do 20 let stanovena doba p latnosti na 

5 let.  U ob an  starších je pak doba platnosti stanovena na 10 let.  Tyto 

lh ty jsou hrani ní a zcela pokrý vají zejména fyziologické a biologické 

zm ny, které v daném období prob hnou u každého ob ana. Problémem 

stává, že i v t chto obdobích dochází u ob an  k ad  zm n, které 

mohou mít dopad na platnost n kterých údaj  uvád ných v ob anském 

pr kaze a jiných dokladech, které vlastní . To pak vyvolává adu otázek, 

zejména ve s tyku v zahrani í,  který doklad je  platný.  

 

      Jako p íklad uvádím skute nost, že v období platnosti ob anského 

pr kazu m že být zrušena nebo p ejmenována obec, která j e uvád na 

jako místo narození drži tele ob anského pr kazu a která je v p vodním 

názvu uvád na nap íklad na idi ském pr kazu nebo jiném dokladu nebo  

pasu.  

  

        I p esto, že asté technologické zm ny ve vzorech ob anských 

pr kaz  v posledním desetiletí nemají p ímý vliv na p latnost ob anských 

pr kaz  a vedle sebe existuje n kolik platných vzor  ob anských 

pr kaz , je ze strany fyzických osob mnohdy vyvíjena snaha o vým nu 

tohoto ob anského pr kazu, z d vodu jeho „bezpe nosti“.   

 

         Samotné skon ení platnosti ob anského pr kazu, je definováno v 

ustanovení § 11 zákona. Zákon p ipouští , že v p ípadech ukon ení 

platnosti rozhodnutím správního orgánu, má ob an právo se proti 

rozhodnutí orgánu ve ejné správy odvolat. 

 

      Zákon o ob anských pr kazech, jako speciální zákon, neobsahuje 

postup odvolání, neobsahuje ale ani us tanovení o pr hu ízení. Je 

proto nutné vycházet v t chto p ípadech z postup , které jsou s tanoven y 
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pro správní ízení a to je zakotveno v zákon . 500/2004 Sb., správní 

ád, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „správní ád“). Postup 

odvolacího ízení je stanoven v ustanovení ásti druhé Hlavy VIII - § 81 

až § 93 správního ádu. Odvoláním lze napadnout výrokovou ást 

rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen 

proti od vodn ní rozhodnut í však správní ád nep ipouští.  

 

    V as podané odvolání má odkladný ú inek, nestanoví-li zákon jinak, a 

zpravidla také ú inek devolutivní, což znamená, že ízení bude 

eneseno k instan  vyššímu, odvolacímu, správnímu orgánu. 

   

    Náležitosti odvolání jsou shodné s náležitostmi obecného podání, 

které jsou definovány v ustanovení § 37 odst. 2 správního ádu. Musí z 

j být patrno, kdo jej iní, které v ci se týká a co se navrhuje. Obsah 

odvolání m že být b hem odvolacího ízení odvolatelem dopl ován o 

nové skute nosti a o další d kazní návrhy. K t m se však m že 

ihlédnout jen za omezených podmínek a to jen tehdy, pokud je ú astník 

ízení nemohl uplatnit d íve, v pr hu prvoinstan ního ízení. 

 

     Správní ád jasn  stanoví postupy odvolacího ízení, kde je nutné 

dodržet všechny procesní náležitost i. Porušením zejména procesních 

postup  a náležitost í ze strany odvolatele, m že mít za následek, že 

ízení nebude z procesních d vod  v bec zahájené, nebo bude ukon ené. 

 

     Jestliže odvolací správní orgán dojde k záv ru, že napadené 

rozhodnutí je v rozporu s právním p edpisem nebo že je nesprávné, 

napadené rozhodnutí nebo jeho ást zruší a ízení zastaví. Ustanovení 

§90 správního ádu pak dává další možnosti , které v odvolacím ízení  

že správní orgán využí t. M že napadené rozhodnutí nebo jeho ást 

zrušit a v c vrátit k novému projednání správnímu orgánu, který 

rozhodnutí vydal nebo napadené rozhodnutí nebo jeho ást zm ní. 
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as tníci  ízení  zde mají  stejná  práva.  

  

4.8. Sankce a opravné prost edky  

 

    Jak bylo uvedeno výše, ob anský pr kaz je v souladu s ustanovením 

§2 zákona o ob anských pr kazech považován za ve ejnou lis tinu. Jako 

taková je proto zákonem chrán na a samotný zákon stanoví i sank ní 

možnosti, které m že p íslušný orgán ve ejné správy použít p i zjišt ní 

porušení povinností držitele ob anského pr kazu, nebo jiné osoby25. 

Zákon o ob anských pr kazech – jako speciální zákon – nestanovuje 

postup správního ízení p i ud lování post ih .  

   Tento procesn  právní postup si volí p ímo p íslušný orgán ve ejné 

správa,  který zpravidla  postupuje  podle  zákona .  200/1990 Sb. ,  o  

estupcích,  ve zn ní pozd jších p edpis .   

    P estupku se podle zákona o ob anských pr kazech se dopustí fyzická 

osoba t ím, že  

a) p oruší povinnost mít ob anský pr kaz podle § 2 odst. 3 „Ob anský 

pr kaz  je  povinen  mít  ob an,  který  dosáhl  v ku  15  let  a  má  trvalý  pobyt  

na území eské republiky. Tuto povinnos t má i ob an, jehož zp sobilost 

k právním úkon m byla rozhodnutím soudu omezena. “ 26 

b) poruší povinnost chránit ob anský pr kaz p ed zt rátou, odcizením, 

poškozením, zni ením nebo zneužitím,  

c) nepožádá o vydání nového ob anského pr kazu v p ípadech uvedených 

v § 14 odst. 1 písm. c) „požádat o vydání nového ob anského pr kazu 

do 15 pracovních dn , “27 

d) ani po opakované výzv  nep evezme osobn  ob anský pr kaz,  

e) neprodlen  neohlásí poškození, zni ení , ztrátu, odcizení nebo zneužití 

                                                
25  Vladimír Sláde ek/Olga Pouperová a kolektiv, Správní právo-zvláštní ást, Leges, s.r.o. Praha 2011, 

str. 55 
 
26  § 2, písm.3 zákon 328/1999 Sb., zákona o ob anských pr kazech v pozd jším zn ní 
27  §14, odstavec 1 c,  zákon 328/1999 Sb., zákona o ob anských pr kazech v pozd jším zn ní 
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ob anského pr kazu,  

f)  poruší  zákaz provád t  zápisy,  zm ny nebo opravy v ob anském 

pr kazu, v potvrzení o ob anském pr kazu, v potvrzení o zm  místa 

trvalého pobytu nebo v potvrzení o zm  údaj  zapisovaných do 

ob anského pr kazu,  

g) ani po opakované výzv  nedoloží údaje uvád né v žádosti ,  

h) v zákonem stanovené lh  nesp lní povinnost provést vým nu svého 

ob anského pr kazu b ez strojov itelných údaj  „ob anské pr kazy bez 

strojov itelných údaj , vydané do 31. prosince 2003, pozbývají 

platnosti nejpozd ji do 31. prosince 2008, s výjimkou ob anských 

pr kaz  vydaných ob an m narozeným p ed 1. lednem 1936, pokud není 

v t chto ob anských pr kazech doba ukon ení platnosti vyzna ena 

konkrétním datem. Vláda s tanoví na ízením lh ty, v nichž jsou ob ané 

povinni provést vým nu ob anských pr kaz  bez strojov itelných 

údaj , a to podle dob y vydání ob anských pr kaz . Platnost ob anských 

pr kaz  podle v ty první kon í vždy nejpozd ji dnem, který je stanoven 

jako kone ný den lh ty pro provedení jejich vým ny, pokud není v t chto 

ob anských pr kazech doba ukon ení platnosti vyzna ena konkrétním 

datem, “ 28 

i) úmysln  zni í, poškodí, odcizí nebo zneužije ob anský pr kaz nebo 

potvrzení o ob anském pr kazu,  

j) poskytne nebo p ijme ob anský pr kaz jako zástavu nebo odebere 

ob anský pr kaz p i vstupu do objektu nebo na pozemek,  

k) po ídí kopii ob anského pr kazu a neprokáže souhlas ob ana podle § 

2 odst .  5 ,   

l) nepožádá o vydání prvního ob anského pr kazu do 30 dn  ode dne, 

kdy dosáhla v ku 15 let .   

Zákon stanoví,  že  k  ízení  o  p estupcích je  v  prvním s tupni  p ís lušný 

obecní ú ad obce s rozší enou p sobností , v jehož územním obvodu j e 

                                                
28  § 24, odst. 2, zákon 328/1999 Sb., zákona o ob anských pr kazech v pozd jším zn ní 
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ob an hlášen k t rvalému pobytu.  

 Za  p estupek  podle  písm.  a)  lze  uložit  pokutu  do  15  000  K ,  za  

estupek podle písm. b) až l)  lze uložit  pokutu do 10 000 K . 29 

Ve výše uvedených povinnostech držitele ob anského pr kazu je 

zajímavý rozsudek Nejvyššího správního soudu30v ízení o kasa ní 

stížnosti žalobce proti rozsudku M stského soudu v Praze, ze dne 

22.5.2007, .j .  3Ca 11/2005-18, který posuzoval oprávn nost kasa ní 

žaloby proti uložení pokuty ve výši 1000,-K  za neprovedení zm ny 

v ob anském pr kaze, po obdržení oddacího listu. Nejvyšší správní soud 

se ztotožnil s od vodn ním rozsudku (jakož i žalobou napadeným 

rozhodnutím), že p ovinnost aktualizovat údaje záznam  provád ných v 

ob anském pr kazu t rvala již podle p edchozí právní úpravy, jakož o 

podle právní úpravy nové a žalobce tak udržoval tento p rotiprávní stav 

již od roku 1997, v n mž došlo ke zm  jeho (rodinného) s tavu a 

obdržel oddací lis t; j iž tehdy m l být proveden tento zápis v ob anském 

pr kazu. 

 

 NSS konstatoval, že žalobcem navržená interpretace, že by ob an 

nemusel hlásit ani ostatní zm ny (zm na jména, p íjmení, rodného ísla, 

místa t rvalého pob ytu apod. ), udály-li by se v dob , p edcházející on m 

patnáct i  dn m, v  jejichž pr hu je  ob an povinen p ís lušné právní  

skute nosti ohlásit a o zm nu ob anského pr kazu požádat. 

 

 Tento absurdní záv r by v d sledku zp sobil zma ení cíle právní 

úpravy, jímž je udržovat a podchycovat aktuální stav o údajích týkajících 

se ob an  a zapisovaných do ob anského pr kazu proto, aby tato ve ejná 

lis tina (ob anský pr kaz) v rn  zachytila a zobrazila sou asný s tav údaj  

o jeho nositeli. 

 
                                                
29  §16a, zákon 328/1999 Sb., zákona o ob anských pr kazech v pozd jším zn ní 
30   Rozsudek NSS R 1 As 36/2007-42 
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    Jak  bylo  uvedeno  v  ásti  B  této  práce,  jsou  ve ejné  listiny  –  a  tím  

pádem i ob anský pr kaz -  chrán n i t restn  právn . Ustanovení § 348 

zákona . 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve zn ní pozd jších zm n, 

stanoví, že „kdo pad lá ve ejnou lis tinu nebo podsta tn  zm ní její obsah 

v úmyslu, ab y jí bylo užito jako pravé, nebo takovou listinu užije jako 

pravou, kdo takovou lis tinu opat í sob  nebo jinému nebo ji p echovává 

v úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé, nebo kdo vyrobí, nabízí, prodá, 

zprost edkuje nebo jinak zp ístupní, sob  nebo jinému opat í nebo 

echovává nást roj, za ízení nebo jeho sou ást, postup, pom cku nebo 

jakýkoli jiný prost edek, v etn  p o íta ového programu, vytvo ený nebo 

izp sobený k pad lání nebo pozm ní ve ejné list iny, bude potrestán 

odn tím svobody až na t i léta nebo zákazem innosti. “ 

    Tato ochrana je velmi d ležitá nejen z hlediska chrán ní samotné 

podstaty a významu ve ejné lis tina jako takové, ale i z hlediska 

mezinárodního uznávání t chto lis tin.  Mezinárodní vzájemné uznávání 

ve ejných lis tin  je  mezi  n kterými s tá ty  dohodnuto v  bi laterálních 

smlouvách o právní pomoci, ve velké v tšin  j e to však dohodnuto na 

úrovni všech stát  sv ta.  

    V dané v ci je zajímavé Usnesení Nejvyššího soudu eské republiky 

sp.  zn.  7  T 1071/2003,  ze  dne 23.  9.  2003,  které  k  pad lku ve ejné lis tiny 

dalo výrok, že „Neov ená kopie pad lku ve ejné lis tiny není ve ejnou 

list inou ve smyslu tehdy platného § 176 odst.  1 trestního zákona„31 

   Ve v ci nedodržení zákonného postupu u platnosti ob anského 

pr kazu, je zajímavý i rozsudek Nejvyššího právního soudu eské 

republiky,  sp.  zn.  9  As  64/2007-  98,  ze  dne  26.3.  2008,  v  kterém  NSS  

reaguje na st žejní námitku a p esv ení st žovatele, že v daném 

ípad , uložení mu správní pokuty se nejedná o tzv. t rvaj ící p estupek, 

z ehož dovozuje, že p estupek neb ylo možné projednat a uložit mu 

pokutu, nebo  od spáchání p estupku uplynula doba delší jednoho roku.  

St žovatel byl uznán vinným ze spáchaní p estupku, na úseku 
                                                
31   Rozsudek NS R, sp.zn. 7 T 1071/2003 
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ob anských pr kaz , konkrétn  z toho, že nepožádal o vydání nového 

ob anského pr kazu do 15 pracovních dn  po uplynutí dob y platnosti 

dosavadního ob anského pr kazu / § 16a odst.1písm. b) zákona o 

ob anských pr kazech, v návaznosti na § 14 odst.1 písm. c), bod 1 .a §11 

odst . 1písm.a) citovaného zákona/. Jedná se o jasnou a v zásad  exaktn  

doložitelnou skutkovou podstatu, p emž uvedené jednání (tj.  

nepožádání o vydání nového ob anského pr kazu poté, co uplynula 

zákonem stanovená patnáctidenní lh ta), za které byl st žovatel 

sankcionován,  je  t eba  považovat  za  tzv.  trvající  p estupek.  K  charakteru  

chto druh  delikt  a možnosti j ejich postihu se Nejvyšší správní soud 

již vyjad oval, a to nap . ve svém rozsudku ze dne 22 . 2 . 2005, .j .  5 A 

164/2002-44, publikovaném pod . 832/2006 Sb., NSS, www.nssoud.cz. V 

citovaném rozhodnutí zdejší soud uvedl, že za t rvající správní delikt l ze 

považovat takový správní delikt, jímž pachatel vyvolá p rotiprávní stav, 

který posléze udržuje,  pop ípad ,  jímž udržuje  protiprávní  s tav,  aniž  jej  

vyvolal. Zákon postihuje práv  ono udržování protiprávního stavu. 

Jednání, jímž pachatel udržuje protiprávní s tav, závadný až do okamžiku 

ukon ení del iktního jednání, tj .  až do okamžiku odst ran ní protiprávního 

stavu.“   32 

 

  Ve v ci t restního postihu je možné dále uvést usnesení Nejvyššího 

soudu   dne 31. 5 . 2011 33,  který rozhodl v neve ejném zasedání proti 

rozsudku Vrchního soudu v Praze sp . zn. 4 To 61/2010 jako soudu 

odvolacího v t restní v ci vedené u M stského soudu v Praze pod sp . zn. 

56/ T 3 /2010. Nejvyšší soud odmítl dovolání pachatel , kte í byli 

souzeni za pad lání a pozm ování ve ejné listiny. Nejvyšší soud 

konstatuje, že soud první (a ani druhé) instance nepochybil, pokud 

skutek popsaný v bod  III.1 / výroku o vin  v rozsudku nalézacího soudu 

právn  kvali fikoval jako zvláš  závažný zlo in podvodu podle § 209 

                                                
32  Rozsudek NSS R, 9 As 64/2007-98 
33  Usnesení Nejvyššího soudu  .j. 6 Tdo 442/2011-73 
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odst.  1 ,  5  písm.  a)  tr.   zákoníku  ve  stadiu  pokusu  podle  §  21  odst.  1  tr.  

zákoníku v jedno inném soub hu se zlo inem pad lání a pozm ní 

ve ejné  listiny  podle  §  348  odst.  1 ,  2  písm.  b),  c)  t r.  zákoníku  ve  stadiu  

pokusu podle § 21 odst. 1 tr.  zákoníku. Z popsaných skutkových záv  

soudu prvního stupn ,  s  nimiž se  ztotožnil  i  soud odvolací,  je  totiž  

evidentní, že obvin ný R. K. již zapo al uskute ovat jednání popsané 

ve skutkové podstat  t restných in  podvodu podle § 209 odst. 1 , 5 písm. 

a) tr.  zákoníku a pad lání a pozm ní ve ejné lis tiny podle § 348 odst . 

1 ,  2  písm.  b),  c)  t r.  zákoníku,  zapo al  tedy uskute ovat  objektivní  

s tránku t chto t res tných in ,  a  to  v  úmyslu tyto  t res tné iny spáchat,  

avšak k jejich dokonání z d vod  na jeho v li zcela nezávislých nedošlo. 

 Nejvyšší soud konstatoval, že ze stejných d vod  je t eba dovodit, že 

popsané jednání obvin ného R. K. je na míst  kvali fikovat jako pokus 

zlo inu pad lání a pozm ní ve ejné listiny podle § 21 odst. 1 tr.   

zákoníku k § 348 odst. 1 , 2 písm. b), c) t r. zákoníku. Ze skutkových 

zjiš t ní soud  d íve ve v ci inných je z ejmé, že obvin ný R.K. užil 

pad lané ve ejné lis tiny jako pravé (p edložení pad laného ob anského 

pr kazu s osobními údaji cizí osob y - spoluvlastníka pozemk  I.V. - v 

realitní kancelá i v rámci jednání o zprost edkování prodeje t chto 

pozemk  nepochybn  napl uje znak "užije pad lanou ve ejnou lis tinu 

jako pravou" ve smyslu § 348 odst. 1 tr.  zákoníku ) v ú myslu zp sobit 

takovým inem zna nou škodu a získat jím pro sebe nebo pro jiného 

zna ný prosp ch, nebo  práv  i díky pad lanému ob anskému pr kazu 

zn jícímu na jméno I. V. úsp šn  zapo al realizaci podvodného prodeje 

pozemk  p rost ednictvím realitní  kancelá e,  když k  tomuto prodeji,  a  

tedy i ke zp sobení škody a získání prosp chu nedošlo pouze a jen 

shodou okolností (viz shora). 

 

ást D 

1. Cestovní doklady   

    Cestování do zahrani í úzce souvis í se svobodou pohybu a pobytu 
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ob ana. Listina základních práv a svobod 34,  garantuje svobodu pohybu a 

pobytu ve svém lánku . 14. Svoboda pohybu a pobytu ob ana zahrnuje 

jeho vlastní právo na svobodnou v li opušt ní a vrácení se na území 

svého státu, pop ípad  zm nu svého pobytu. U cizinc  je svoboda 

pohyb y a pob ytu na našem území podmín na souhlasem stá tu v podob  

jej ich vpušt ní má naše území a jejich svobodného opušt ní tohoto 

území. 

   Obecným právním p edpisem, pro vdávání cestovních doklad  pro 

ob any eské republiky je zákon . 329/1999 Sb., o cestovních 

dokladech, ve zn ní pozd jších zm n a provád cí vyhláška Ministerstva 

vnit ra . 642/2004 Sb. , kterou se provádí zákon o ob anských pr kazech 

a zákon o cestovních dokladech. Pro cizince a b ezdomovce (osob y bez 

s tátního ob anství)  pak zákon .326/1999 Sb.,  o  pobytu cizinc  na území 

eské republiky. Pro úp lnost je nutné dodat, že vzory diplomatických a 

služebních pas  a vzor  t iskopis  žádostí o jejich vydání jsou s ohledem 

na gesci vydávání t chto pas  stanoveny ve vyhlášce Ministerstva 

zahrani ních v cí  .  495/2006 Sb.  

 

   Cestovní doklad je ve ejná listina 35 oprav ující ob ana k p ekra ování 

státních hranic eské republiky p es hrani ní p echod, nestanoví-li jinak 

mezinárodní smlouva, jíž je eská republika vázána. Podle 

mezinárodních smluv je možné vycestovat i bez platného cestovního 

dokladu, zejména v p ípad  ochrany života, majetku nebo p i pln ní 

pracovních nebo s lužebních úkol  podle  t chto  smluv. 36 

 

       Nejrozší en jší formou cestovního dokladu je cestovní pas, který je 

možné charakterizovat jako cestovní dokument, který vydá p íslušný 

                                                
34 Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením p edsednictva NR .2/1993 Sb., jako sou ást 

ústavního po ádku 
35 Ve ejná listina je písemnost ozna ená za ve ejnou listinu zákonem. 
36 Vladimír Sláde ek/Olga Pouperová a kolektiv, Správní právo-zvláštní ást, Leges, s.r.o. Praha 2011, 

str. 66 
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správní orgán státu pro konkrétní osobu, která je ob anem daného státu.  

Cestovní pas zárove  – a to je velmi d ležité – deklaruje právo tohoto 

ob ana na jeho ochranu v zahrani í státem, který tento cestovní pas 

vydal.  V p ípadech ob an eské republiky tak držitel ces tovního pasu 

eské republiky je chrán n eskou republikou p i jeho pobytu v 

zahrani í, a to i v p ípad , že v po dobu jeho pobytu v zahrani í poruší 

která pravidla státu, ve kterém se práv  nachází. V rámci spole enství 

stát  Evropské unie, mohou být p ro cesty do stát  tohoto spole enství 

použity i jiné doklady, které jsou uznávány za s tejn  v rohodné a ze 

kterých je jasná identita držitele tohoto osobního dokladu, a nahrazují v 

podstat  pas. V p ípadech ob an eské republiky je p i jejich cestách 

nap . do Rakouska, N mecka nebo jiného státu EU dosta ující ob anský 

pr kaz.  

 

      Cestovní pas se tak vedle své informativní stránky prokazující 

sounáležitost s držitelem a daného státu, stává jakýmsi nositelem záruk, 

že jeho držitel bude mít ochranu své zem  v cizím stát . Obsahující 

informace o držit eli,  fotografii držitele, podpis, státní p íslušnost a jiné, 

to všechno jsou základní znaky cestovního dokladu.  

 

          Jak b ylo v této práci uvedeno výše, má eská republika právní 

základy s vydáváním cestovních doklad  spojené s agendou ob anských 

pr kaz 37.  Následn  bylo legislativn  vydávání cestovních doklad  

upraveno adou samostatných zákon , které reagoval y zejména na zm ny 

spole enských pom  po roce 1989 v eské republice  a  Evrop  v bec.      

Zákon . 216/1991 S., o ces tovních dokladech a cestování do zahrani í a 

zákon . 214/1993 Sb., o ozna ování n kterých cestovních doklad  a o 

zkrácení  dob y jej ich platnosti  v  souvis losti  se  zánikem eské a  

Slovenské Federativní Republiky, byl zrušen nyní platným zákonem . 

329/1999 Sb., o cestovních dokladech. Nutno podotknout, že i tento 
                                                
37 Jedná se historický základ v Rakousko-Uhersku, o kterém píši v úvodu této práce. 
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zákon byl již mnohokrát novelizován a to zejména v souvislosti se 

zm nou jiných zákon  a Na ízení Evropské unie.    

 

2. Druhy cestovních doklad  

 

     Tak jako u ob anského pr kazu, definuje ustanovení § 2 odst. 1 

zákona . 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, cestovní doklad jako 

ve ejnou lis tinu .  Tento doklad jej oprav uje k p ekra ování státních 

hranic eské republiky p es hrani ní p echod, nestanoví-li jinak 

mezinárodní smlouva, jíž je eská republika vázána. Cestovní m 

dokladem ob an prokazuje své jméno, pop ípad  jména, p íjmení, rodné 

íslo, podobu, státní ob anství eské republiky a další údaje zapsané 

nebo zpracované v cestovním dokladu podle tohoto zákona. Op t je nutné 

ipomenout, že jiný cestovní doklad se vydává pro ob any eské 

republiky a j iný pro cizince.  

      

        Cestovní doklad má tak adu shodných náležitostí jako ob anský 

pr kaz a i z tohoto hlediska j e zde l egislativní návaznost zejména na 

zákon o evidenci ob yvatelstva, zákon o matrikách a ob anských 

pr kazech.   

 

     Zákon o cestovních dokladech v ustanovení § 5 d lí cestovní doklady 

na následující druhy:  

1) se strojov itelnými údaji jsou doklady:  

a) cestovní pas,   

b) diplomatický pas,   
c)  služební pas,  

2)   bez strojov itelných údaj  jsou:  
a) cestovní pr kaz,  

b) náhradní cestovní doklad Evropské unie,  
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c) jiný cestovní doklad na základ  mezinárodní smlouvy. 38 
 

2.1 . Cestovní pas –  jako nejb žn jší forma cestovního dokladu 

     Je ob anovi vydáván p íslušným obecním ú adem obce s rozší enou 

sobností, který je p íslušný podle místa t rvalého pobytu ob ana. 

Nastane-li s ituace, že ob an nemá trvalý pobyt, vydá doklad obecní ú ad 

obce s rozší enou p sobností podle jeho posledního t rvalého pobytu na 

území eské republiky.   V p ípad ,  že  osoba na našem území t rvalý 

pobyt nem la, nebo nelze pobyt zjis tit,  vydá pas Magistrát m sta Brna. 

Cestovní pas, který má strojov itelné údaje, je po podání žádosti a 

zaplacení správního poplatku vystaven ve lh  30 dn . Cestovní pas je 

stejn  plnohodnotným dokladem pro cestování po zemích Evropské unie, 

stejn  j ako ob anský pr kaz.  

 

 2.2.  Diplomatický pas  

     Diplomatický pas  je  pasem pro prezidenta  republiky,  leny vlády,  

poslance a senátory, soudce Ústavního soudu, p edsedu Nejvyššího 

soudu, p edsedu nejvyššího správního soudu, prezidenta nejvyššího 

kontrolního ú adu a manžel m t chto zmín ných osob. Diplomatický pas 

je vydáván Ministerstvem zahrani ních v cí a pro vstup na území jiného 

s tátu,  které  jinak požaduje  vízum, toto  nepot ebuje.  Ustanovení  §  13 

zákona o cestovních dokladech vymezuje osoby, kterým se diplomatický 

pas vydává. U osob, u nichž to odpovídá mezinárodním zvyklostem, 

že být tento druh pasu vydán se souhlasem ministra zahrani ních v cí.

                                                
38   §5 , zákona . 329/1999 Sb., o cestovních dokladech 
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Diplomatický pas  obsahující  s trojov itelné údaje  a  nosi  dat  s  

biometrickými ú daji s e vydá s územní p latností do všech stát  sv ta a s 

dobou platnosti 5 let ob an m starším 5 let a mladším 15 let,  nebo 10 let 

ob an m s tarším 15 let. Žádost o vydání diplomatického pasu  

obsahujícího s t rojov itelné údaje  a  nosi  dat  s  b iometrickými údaji  lze  

podat u všech zastupitelských ú adech s výjimkou honorárního 

konzulárního ú adu.

     Tento druh cestovního dokladu se vydává zejména z d vodu astého 

nebo dlouhodobého pobytu ob an , kte í pracují v diplomatických 

službách (a jejich rodinných p íslušník ) neb ve vysokých politických 

funkcích, p i zastupování státu navenek. Na držitele t chto cestovních 

doklad  – diplomatických pas  – se vztahuje i ada dalších oprávn ní, 

které souvisí s mezinárodn  uznávaným principem k t mto pas m. 

Platnost diplomatického pasu kon í, pomine-li d vod, pro který byl pas 

vydán. V tšinou je to úzce spojeno s ukon ením funkce, kterou držitel 

diplomatického pasu vykonával.  

     

2 .3. Služební pas  

   Služební pas se v souladu s ustanovením § 14 zákona o cestovních 

dokladech, vydává místop edsedovi Nejvyššího soudu, nejvyššímu 

s tátnímu zástupci,  nám stkovi  minis tra,  zam stnanci  Minis ters tva  

zahrani ních v cí, který je vyslán k pln ní úkol  mimo území eské 

republiky a to v p ípad , že nevlastní dip lomatický pas. Tento druh pasu 

je vydáván na základ  žádosti orgánu, který ob ana vysílá mimo území 

eské republiky, plnit své poslaní. Služební pas vydává Ministerstvo 

zahrani ních v cí, pokud není fyzické osob  vydán diplomatický pas. 

Tento druh pasu je vydáván pouze a jen na dobu s lužební cest y a po 

návratu je ob an povinen neprodlen  pas odevzdat orgánu, který jej na 

služební cestu vyslal .     

 

 



  

 45 

 

2.4. Cestovní pr kaz  

Cestovní pr kaz je cestovním dokladem k jednotlivé cest  s územní a 

asovou platností omezenou ú elem cest y. Vydává se pouze 

v od vodn ných p ípadech ob anovi, který nemá jiný cestovní doklad. 

ed podáním žádosti o vydání cestovního pr kazu je t eba na p íslušném 

zastupitelském  ú adu zjistit ,  zda není pro tento doklad požadováno 

vízum. 

 

  Musí mít stanovené územní a asovou platnost, nejdéle na 6 m síc . 

Žádost se podává osobn  na zastupitelském ú ad , podání žádosti v 

zastoupení nebo zaslání cestovního pr kazu poštou není možné. Z toho 

plyne i skute nost, že cestovní pr kaz m že vydat pouze zastupitelský 

ad, který je oprávn n, za ú elem vydání cestovního pr kazu požádat 

Ministerstvo vnit ra nebo obecní ú ad obce s rozší enou p sobností 

íslušný, k vydání jiného cestovního dokladu o potvrzení správnost i i  

up esn ní údaj  uvád ných na žádosti o vydání cestovního pr kazu nebo 

o sd lení dopl ujících údaj , pokud ob an nem že p íslušnými doklady 

prokázat  pravdivost  t chto  údaj .   

   

 

2.5. Náhradní cestovní doklad Evropské unie   

     Zastupitelský ú ad je  oprávn n za ú elem vydání  zmocn ní  k  vydání  

náhradního cestovního dokladu Evropské unie požádat Ministerstvo 

vnit ra nebo obecní ú ad ob ce s rozší enou p sobností p íslušný k vydání 

cestovního dokladu o potvrzení správnost i i  up esn ní údaj  uvád ných 

na žádosti o vydání náhradního cestovního dokladu Evropské unie.  

     Vstupem eské republiky do Evropské unie, byly a jsou v obecné 

rovin  „otev eny hranice“ pro ob yvatele lenských stát . Díky tomu je 

možné, aby i ob ané eské republiky cestovali mezi státy EU pouze 
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s platným ob anským pr kazem. B ylo i p echodné období, kdy b ylo 

cestování omezeno pouze na ob anské pr kazy, které mají strojov  

itelnou zónu. Takové omezení se zrušilo zákonem íslo 140/2008 Sb., 

který m nil a doplnil zákon o cestovních dokladech.  

2.6. Jiný cestovní doklad na základ  mezinárodní smlouvy , m že 

podle us tanovení §16 zákona o cestovních dokladech, vydat ob anovi 

obecní ú ad obce s rozší enou p sobností p íslušný podle místa jeho 

trvalého pobytu pouze na základ  mezinárodní smlouvy.  

     Takovým cestovním dokladem na základ  mezinárodní smlouvy  d íve 

byla nap íklad námo nická knížka, námo nická, kterou vydává 

Ministerstvo dopravy. Taková to knížka musí být regist rována obecním 

adem obce s rozší enou p sobností p íslušným podle místa t rvalého 

pobytu ob ana.  

3 . Žádost o cestovní doklad  

 

    Žádost o vydání cestovního dokladu a žádost o provedení zm n nebo 

dopln ní  údaj  v  cestovním dokladu se  podávají  na  t iskopisech 

stanovených vyhláškou Ministerstva vni tra . 400/2011Sb., u orgánu 

íslušného k vydání cestovního dokladu nebo u zastupitelského ú adu. 

Žádost o vydání cestovního pasu se strojov itelnými údaji a s nosi em 

dat s biometrickými ú daji lze podat u zastupitelského ú adu, s výjimkou 

konzulárního ú adu vedeného honorárním konzulárním ú edníkem.  

      Jedná-li se o cestovní pas, cestovní pr kaz nebo jiný cestovní doklad 

na základ  mezinárodní smlouvy, lze podle ustanovení § 19 odst. 2 

zákona o ces tovních dokladech  p odat žádost u obecního ú adu obce s 

rozší enou p sobností mimo místo trvalého pobytu ob ana; to neplatí,  

jedná-li se o cestovní pas se strojov itelnými údaji a s nosi em dat s 

biometrickými údaji .  

     Žádost m že podat ob an starší  15 let ,  ale do dob y zleti losti,  t j.  do 

18 let, musí k žádosti p iložit písemný souhlas zákonného zástupce 
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s jeho ov eným podpisem. Podpis lze ov it u orgánu, u n hož se 

podává žádost . Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho 

opat ení spojeno s p ekážkou t žko p ekonatelnou. Za ob ana mladšího 

15 let podává žádost zákonný zástupce. Dále pak zákonný zástupce 

za ob ana, který byl zbaven zp sobilosti k právním úkon m nebo jehož 

zp sobilost k právním úkon m byla omezena 

     Žádost m že podat i Ú ad pro mezinárodn  právní ochranu d tí, 

jde-li o osvojení ob ana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se 

o nezletilého ob ana s taršího 15 let, dává tento ú ad k žádosti souhlas.  

3 .1. Náležitosti žádosti 

     Žádost o vydání cestovního dokladu j e ve velké v tšin  spojována u 

ob ana eské republiky s plánovanou cestou do zahrani í. Je právo 

každého ob ana, zda si p ožádá o vydání tohoto cestovního dokladu. Jak 

bylo uvedeno výše, pro cest y do zemí EU již ve velké v tšin  není 

požadován cestovní  doklad,  ale  je  dosta ující  nap íklad ob anský 

pr kaz, který je uznáván jako hodnov rný doklad prokazující identitu 

fyzické  osoby  a  jeho  ob anství.  Obdobn  jsou  na  území  eské  republiky  

uznávány stejné doklady ob an  Evropského spole enství. Do stát , 

které neuznávají ob anský pr kaz jako náhradu „cestovního dokladu“, j e 

nutné mít cestovní doklad. 

   Právo ob an  Evropské unie a jejich rodinných p íslušník  voln  se 

pohybovat mezi lenskými státy a jejich území vychází ze sm rnice 

Evropského parlamentu a Rady íslo 2004/38.Ve sm rnici Evropského 

parlamentu a Rady íslo 2004/38 se ídíme kapitolou II. lánkem 4 a 

lánkem 5. 

   „ lánek 4 s tanoví právo na opušt ní území.  

 1. Aniž jsou dot eny p edpis y o cestovních dokladech použitelné pro 

kontrol y na státních hranicích, mají vš ichni ob ané Unie s platným 

pr kazem totožnosti  nebo cestovním pasem a jejich rodinní  p ís lušníci,  

kte í  nejsou s tátními  p ís lušníky žádného lenského státu  a  mají  p latný 
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cestovní pas, právo opustit území lenského státu a odebrat s e do jiného 

lenského státu.  

 2. Po osobách uvedených v odstavci 1 nesm jí být požadována výjezdní 

víza ani j iné rovnocenné formalit y. 

 3. lenské státy v souladu se svými právními p edpisy vydávají a 

obnovují  svým státním p ís lušník m pr kaz totožnosti  nebo cestovní  pas  

s uvedením jejich státní  p íslušnosti.  

 4.  Cestovní  pas  je  platný  alespo  pro  všechny  lenské  stát y  a  pro  zem ,  

kterými musí jeho držitel po cest  mezi lenskými stát y projet. 

Neupravuje-li právo lenského státu vydávání pr kaz  totožnosti,  musí 

doba platnosti veškerých vydávaných nebo prodlužovaných cestovních 

pas init  alespo  p t l et.  

lánek 5 - Právo na vstup 

 1. Aniž jsou dot eny p edpis y o cestovních dokladech použitelné pro 

kontroly na státních hranicích, zaru ují lenské státy ob an m Unie 

vstup na své území s platným pr kazem totožnosti nebo cestovním pasem 

a rodinným p íslušník m, kte í nejsou státními p íslušníky žádného 

lenského státu, vstup na své území s platným cestovním pasem. 

Po ob anech Unie nesm jí být požadována výjezdní víza ani jiné 

rovnocenné formalit y. 

 2.  Po rodinných p ís lušnících,  kte í  nejsou s tátními  p ís lušníky žádného 

lenského státu, je požadováno pouze vstupní vízum v souladu s 

na ízením (ES) . 539/2001 nebo p ípadn  s vni trostátním právem. Pro 

ely této sm rnice jsou od vízové povinnosti osvobozeni rodinní 

íslušníci s platnou pobytovou kartou. 

lenské státy p oskytnou t mto osobám všechny p rost edky, aby j im 

usnadnil y získání nezb ytných víz. Tato víza se ud lují bezplatn , 



  

 49 

zrychleným postupem v nejkratší možné lh . 

 3.  P edloží-li  rodinní  p ís lušníci,  kte í  nejsou s tátními  p ís lušníky 

žádného lenského státu, pobytovou kartu uvedenou v lánku 10, nedá 

hostitelský stát  do jejich cestovního pasu vstupní ani výstupní razítko.  

 4. Nemá-li ob an Unie nebo rodinný p íslušník, který není státním 

íslušníkem žádného lenského státu, pot ebné cestovní doklady, 

ípadn  nezb ytná víza, poskytne mu doty ný lenský stát p ed jeho 

vrácením veškeré vhodné možnosti , aby pot ebné doklady v p im ené 

lh  získal nebo mu b yly dodány, nebo aby doložil i jinak prokázal, že 

se na n j vztahuje právo volného pohybu a pobytu. 

 5. lenský stát m že od dot y né osoby vyžadovat, aby v p im ené a 

nediskrimina ní lh  ohlásila svou p ítomnost na jeho území. P i 

nespln ní tohoto požadavku m že doty ná osoba podléhat p im eným a 

nediskrimina ním sankcím.“39 

   Subjekt, který žádá o vydání cestovního dokladu, je povinen p edložit 

vyp ln nou žádost o vydání cestovního dokladu, která obsahuje údaje 

uvedené v zákon , a dále t yto údaje:  

    a) rodné p íjmení a rodné ís lo ob ana, pokud se nezapisuje do 

cestovního dokladu,  

    b) adresu místa trvalého pobytu v eské republice; ob an žijící v 

zahrani í uvádí adresu místa svého posledního t rvalého pobytu v eské 

republice,  

  c) jméno, pop ípad  jména, p íjmení a rodné íslo manžela nebo rodi , 

jde-li o vydání diplomatického pasu nebo služebního pasu manželu nebo 

nezaopat enému dít ti držitele diplomatického nebo služebního pasu,  

    d) od vodn ní,  pokud ob an žádá o vydání dalšího cestovního pasu,  

    e) údaje, které jsou podmínkou vydání cestovního dokladu na základ  

                                                
39 Kapitola II. l. 4 a 5, sm rnice Evropského parlamentu a Rady íslo 2004/38 
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mezinárodní smlouvy.  

    Žádost o vydání cestovního dokladu musí být podepsána ob anem, 

jemuž má být cestovní doklad vydán; podpis se nevyžaduje, pokud 

ob anovi v jeho provedení brání t žko p ekonatelná p ekážka.  

3 .2 .  Cestovní  pasy se  strojov itelnými údaji  a  s  nosi em dat  

s biometrickými údaji: 

    Žádost o tento druh cestovního pasu se podává na území eské 

republiky u obecního ú adu obce s rozší enou p sobností, v hlavním 

st  Praze lze podat žádost u jednoho z 22. ú ad  m stských ást í, ve 

stech Brno, Plze  a Ostrava se podává žádost na magistrátu m sta.  

Podáváme-li žádost o cestovní pas v zahrani í, podáme žádost u 

zastupitelského ú adu eské republiky a to s výjimkou konzulárního 

adu, který je veden honorárním konzulárním ú edníkem.  

3.2.1. Vyzvednutí cestovního pasu se strojov itelnými údaji a 

s nosi em dat s biometrickými údaji: 

    P i vyzvednutí tohoto druhu cestovního dokladu se vyžaduje osobní 

evzetí cestovního pasu ob anem, jemuž se cestovní doklad vydává, 

nebo zákonným zástupcem anebo osobou, která podala žádost místo 

zákonného zástupce, nap . p stouna; p evzetí cestovního pasu 

zplnomocn ným zástupcem je vylou eno 

       Cestovní doklad lze p evzít jen u ú adu, u n hož byla podána 

žádost o vydání cestovního pasu. P i p evzetí cestovního pasu m že 

ob an požádat o ov ení správnosti údaj  v n m uvedených a o ov ení 

funk nosti nosi e dat; v p ípad  nesprávnosti údaj  nebo nefunk nosti 

dat má právo na vydání nového cestovního pasu s biometrickými údaji 

    P ed p evzetím cestovního pasu ob an obdrží pou ení o tom, jak nakládat 

s cestovním pasem a chránit jeho datovou stránku a nosi  dat ( ip) 

ed poškozením“ 40 

                                                
40  http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady 
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3.3. Cestovní pasy bez strojov itelných údaj  a bez nosi e dat 

s biometrickými údaji: 

     Žádost  o tento druh cestovního dokladu se podává na území eské 

republiky u obecního ú adu obce s rozší enou p sobností, v hlavním 

st  Praze žádáme u jednoho z 22. ú ad  m stských ástí, ve m stech 

Brno, Plze  a Ostrava se podává žádost na magistrátu m sta, podle 

správního obvodu, kde je ob an p ihlášen k t rvalému pob ytu, nebo je 

možné podat žádost i u jakéhokoliv matri ního ú adu i u ú ad , kde nemá 

ob an t rvalý pobyt. V p ípad , že žádos t budeme podávat v zahrani í, 

podáváme žádost u zastupitelského nebo konzulárního ú adu eské 

republiky.   

 

 3.3.1. Vyzvednutí ces tovního pasu bez strojov itelných údaj  a 

bez nosi e dat s biometrickými údaji :  

       Rovn ž u tohoto cestovního pasu se vyžaduje osobní p evzetí 

cestovního pasu ob anem, jemuž se cestovní doklad vydává, nebo 

zákonným zástupcem anebo osobou, která podala žádost místo 

zákonného zástupce, nap . p stouna; p evzetí cestovního pasu 

zplnomocn ným zástupcem je vylou eno, a to i v p ípad , že 

zplnomocn ný zástupce podal žádost o jeho vydání. 

        Cestovní doklad lze p evzít u ú adu, u n hož byla podána žádost 

o jeho vydání, nebo u kteréhokoliv jiného ú adu oprávn ného p edat 

ces tovní  pas ,  který ob an uvedl  v  žádosti  o  jeho vydání  (nap íklad 

u matri ního ú adu, nebo zastupitelského ú adu)“ 41  

 

 3.4. Podání žádosti o vydání cestovního pasu bez strojov itelných 

údaj  a bez nosi e dat s biometrickými údaji 

                                                
41  http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady 
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       Žádost se podává na ú edním tiskopisu, který je stanoven vyhláškou 

Ministerstva vnitra.  Tiskopis y jsou k dispozici u všech obecních ú ad  

obcí s rozší enou p sobností, v hlavním m st  Praze u ú adu m stské 

ásti  Praha 1 až 22, v Brn , Ostrav  a Plzni u magistrátu.  

   K žádosti se p ikládají dv  fotografie, doklady pot ebné k vydání 

cestovního pasu, nap íklad ob anský pr kaz a plná moc, pokud žádost 

podává zplnomocn ný zástupce“ 42 

 

4. Biometrické údaje 

   Ve snaze celé Evropské unie a vlastn  všech s tát  sv ta, které v rámci 

legislativních proces  jednotlivých stát  mají zájem o zabezpe ení 

cestovních doklad  proti jej ich pad lání, jsou neustále vyvíjeny 

technologie, které mají zamezit zneužití t chto doklad . Mezi t yto 

moderní technologie pat í i biometrické údaje a jejich zavedení do 

institut  osobních a cestovních doklad . Toto zavád ní je i nutným 

prvkem proti ochran  „Sv ta“ p ed vzr stající vlnou terorismu. Zavedení 

biometrických údaj  do cestovních doklad  b y m lo zmírnit nebezpe í, 

že daný cestovní doklad bude zneužit a že je v držení oprávn né osoby. 

lo by jít o stoprocentní ztotožn ní cestovního dokladu s jeho 

maj itelem.  Stejn  jako u ob anských pr kaz ,  tak i  u  tohoto druhu 

cestovních doklad  se p i podání žádos ti nep edkládá fotografie, ale 

pracovník p íslušného správního ú adu si  j i  vyhotoví na míst  sám.  

   Od 1. zá í 2006 vydávají všechny lenské státy Evropské unie cestovní 

pasy s  biometrickými údaji  a  to na základ  na ízení  Rady ES vedeného 

pod íslem 2252/2004 . Tyto cestovní pasy musí mít dobu platnosti delší,  

než 12 m síc . Všechny cestovní pasy, které byly vydávány na dobu 

delší  12  m síc  a  které  b yl y  na  území  eské  republiky  vydávány  po  zá í  

2006, b yly již pasy se strojov itelnými a biometrickými údaji.   

                                                
42  http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-, 
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    Biometrickým údajem ob ana je  digitální  fotografie,  kterou vytvo í  

zam stnanec  ú adu,  podpis  žadatele  a  nov  i  otisk  prstu.  Ve  vysp lých  

státech se zavádí další p rvky, kterými nap . mohou být oskenované o ní 

pozadí. Vývoj v tomto sm ru se stále rozvíjí.  

 

5. Zapisování d tí a titul  do cestovních pas  a zvláštnosti jiných 

zápis  

 

  Pokud jsem se v této práci zabývala historickými vývoji ob anských 

pr kaz  a cestovních doklad , je v této ásti diplomové práce nutné 

zvýraznit, že práv  otázka zapisování d tí do cestovních doklad  ( i 

ob anských pr kaz ) doznala b hem uplynulých let adu zm n. Tyto 

zm ny jsou v sou asné dob  ve ejností názorov  kritizovány a není u 

nich jednotná názorová shoda. Zej ména skute nost, že i malé dít  musí 

mít  sv j  vlas tní  ces tovní  doklad,  je  vnímána mnohdy jako b yrokratický 

ístup ú ad  a Evropské unie. Málokdo si zatím uv domuje, že toto 

opat ení má zejména chránit t yto d ti p ed p ípadnými nenadálý mi 

událostmi,  zejména únosy d tí,  a  že  toto  opat ení  je  sou ástí  boje  proti  

terorismu. 

  V p edcházejících letech bylo samoz ejmostí , že si každý rodi  nechal 

své dít  zapsat do svého cestovního dokladu. Dít  tak mohlo cestovat bez 

svého vlastního dokladu. Problémy nastávaly v p ípadech rozvedených 

manželství, kdy byla obava druhého rodi e o dít  a j eho zdraví.  

   Tato praxe se zm nila na základ  na ízení  Evropského parlamentu a 

Rady íslo 197/2010  ze dne 1. ervence 2011. Datum, které je kone né, 

pro užívání pas  rodi ,  kde jsou d ti  zapsané je 26. ervna 2012. Od 26. 

ervna  2012  bude  nutností,  aby  každé  dí t  m lo  sv j  vlastní  pas.  Pasy  

rodi , kde budou d ti zapsány, nebudou akceptovány, avšak pro rodi e 

jako ob any z stanou pasy platné. Jak jsem se zmínila výše, zajímavost í 

je vydávání cestovních pas , které je podloženo zákonem .140/2008 

Sb., kterým se m ní n které zákony na úseku cestovních doklad , je 
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vydávání  ces tovních pas  i  d tem mladším 5 let.  V takovém to  p ípad  

jde o cestovní pasy se strojov itelnými a b iometrickými údaji. V ková 

hranice pro zapsání d tí do pasu rodi  je snížena na 10 let.  

 

    N které ze zemí za ínají do pas  zahrnovat i tiš t nou st rojov  

itelnou oblas t,  která  je  usnad ující  pro zpracování.  Stejn ,  jako u  

nových ob anských pr kaz , tak i nové pasy mohou být nositeli 

identi fika ních ip ,  které  mohou být  nosi teli  b iometrických údaj ,  které  

jsou pomocné k identi fikaci držitele. Cestovní pasy – malé kníže ky o 

více stranách – mohou obsahovat i víza a to v p ípad , že držitel p lánuje 

cestu do zem , která vízovou povinnost vyžaduje. V takovém p ípad  se 

vízum vlepí do pasu nebo p i p ekro ení s tátní hranice formou razítka. 

 

6. Akademické tituly a p ípadné zm ny v cestovním dokladu  

 

   Oprot i zápisu akademických titul  v ob anských pr kazech, které 

umož uje zákon o ob anských pr kazech, bylo zapisování titul  do 

cestovních doklad  zrušeno. J edinou zm nou údaj  v cestovním dokladu, 

kterou lze provést , je prodloužení dob y p latnosti cestovního pr kazu. 

Dobu platnosti cestovního pr kazu prodlužuje na žádost ob ana 

zastupitelský ú ad.“ 43 

 

7. Informa ní systém a evidence cestovních doklad  

     Evidence cestovních doklad  a informa ní s ystém v oblast i 

cestovních doklad  je nastaven na sp ln ní podmínek stanovených 

ustanovením § 29 a násl . zákona o cestovních dokladech. Tento s ystém je 

velmi d ležitý a jeho správcem je Ministerstvo vnit ra, které v podstat  

gestoruje celou agendu cestovních doklad , bez ohledu na to, který orgán 

cestovní doklad vydává.  

                                                
43  http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady 
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             Ustanovení odst. 2 § 29 zákona . 329/1999 Sb., o cestovních 

dokladech stanoví, že evidence cestovních doklad  je vedena na 

prost edcích výpo etní techniky a obsahuje údaje, které jsou taxativn  

dané t ímto zákonem.  

Údaje vedené v informa ním systému jsou v souladu se zákonem o 

cestovních dokladech, po p edání ces tovního dokladu jeho drži teli,  

pop ípad  zástupci, p evedeny do ást i evidence cestovních doklad . 

Zákonem stanovené údaje se vedou výlu  po dobu od jejich po ízení 

do uplynutí lh ty 60 dn  ode dne dodání vyrobeného cestovního dokladu 

ministerstvu; po uplynutí této lh ty je správce evidence cestovních 

doklad  povinen neprodlen  p o ízené b iometrické údaje zlikvidovat. 

Zákon stanoví, které údaje se uchovávají ješt  po dobu 15 let od 

skon ení platnosti cestovního dokladu, a které údaje se uchovávají po 

dobu nezbytnou ke sp ln ní ú elu zadržení cestovního dokladu. Toto 

vedení je nutné z hlediska odep ení vydání cestovního dokladu, nejmén  

však po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, j edná-li se o 

odep ení vydání cestovního dokladu, a po dobu ješt  15 let od skon ení 

platnosti cestovního dokladu, jedná-li se o jeho odn tí.  

 

8.  Lh ty pro vydání, platnost cestovního dokladu a správní poplatky  

 

   a) Cestovní pasy se st rojov itelnými údaji a s nosi em dat 

s biometrickými údaji,  se vydávají ve lh  30 dn . Pokud žádost 

podáváme na zastupitelském ú ad  v zahrani í, lh ta iní 120 dn . Zákon 

stanoví, že doba p latnosti cestovního dokladu je u ob an  do 15 let 5 let; 

doba platnosti cestovního dokladu u ob an  nad 15 let je 10 let.  

Stanovená doba se nedá prodloužit. 

 

     Za vydání cestovního dokladu jsou s tanoveny správní poplatky. Za 

vydání cestovního dokladu ob anu mladš í 15 let j e to ástka 100 K ; u 
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ob an  nad 15 let  600 K .  J iné správní  p oplatky jsou s tanoveny v 

ípadech tzv. urychleného ízení, kdy jsou cestovní doklady 

vyhotovovány ve zkrácených lh tách. 

     b) Cestovní pasy bez strojov itelných údaj  a bez nosi e dat 

s biometrickými údaji,  který je vydáván pouze na dobu 6 m síc , j e 

takový pas, který je na žádost vydáván v dob  kratší, než je doba 

standardní, tedy v dob  kratší než 30/120 dní. Tento druh pasu se vydává 

ve lh  15 a 60 dn  (60 dn  v p ípad , že žádáme na zastupitelském 

adu) a nelze platnost dokladu prodlužovat. Jak b ylo uvedeno výše, 

správní poplatky jsou zde výrazn  vyšší  a to:  u ob ana mladšího 15 let  j e 

to 1000 K ; u ob an  nad 15 let iní správní poplatek 1500 K . 

 

9. Povinnosti ob ana p i držení cestovního dokladu – sank ní 

možnosti  

    Obdobn  jako u ob anských pr kaz , je v souladu s ustanovením § 2 

zákona o cestovních dokladech, považován tento doklad za ve ejnou 

list inu. Je proto zákonem stejn  chrán na a samotný zákon stanoví i 

sank ní možnosti , které m že p íslušný orgán ve ejné správy použít p i 

zjišt ní porušení povinností držitele cestovního dokladu, nebo jiné 

osoby. Zákon o cestovních dokladech však povinnosti držitel  cestovních 

doklad  – jako speciální zákon – více precizuje a i v otázce p ípadných 

sankcí stanovuje výrazn  vyšší možnos ti postih . Správním orgánem 

íslušným k ízení o p estupcích je v prvním stupni Ú ad pro ochranu 

osobních údaj .  

 

    I  p esto,  že povinnosti  vyplývající  z držení cestovního pasu jsou skoro 

totožná s držením ob anského pr kazu, jsou zde jasn  stanoveny p ravidla 

a povinnosti držitele cestovního dokladu v p ípadech mimo ádných 

událostí ,  jak je ztráta tohoto dokladu, zni ení nebo nálezu dokladu 

jiného držitele. Je to zcela logický postup a opat ení, které souvisí s 

ochranou nejen držitele cestovního dokladu, ale samotného s tátu, který 
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cestovní doklad vydal. Každý držitel musí sv j cestovní doklad chránit 

ed poškozením, ztrátou, odcizením, nesmí s ním neuvážen  nakládat, 

zneužívat nebo jej k zneužití zap it.  

 

  Držitel cestovního dokladu má i adu práv, kdy vedle základního práva 

na jeho právní ochranu státem, kterého je ob anem, má práva na vydání a 

držení ces tovního dokladu, je dále op rávn n u kteréhokoliv orgánu 

íslušného k vydání tohoto ces tovního dokladu nebo u zastupitelského 

adu, s výjimkou konzulárního ú adu vedeného honorárním konzulárním 

edníkem, požádat o ov ení funk nost i nosi e dat a správnosti v n m 

zpracovaných biomet rických údaj . V p ípad  zjiš t ní nefunk nosti 

nosi e dat s biometrickými údaji,  pop ípad  nesprávnosti v n m 

zpracovaných osobních údaj , nebo v p ípad  zjišt ní nesprávnosti 

osobních údaj , zpracovaných v cestovním dokladu, má ob an právo na 

vydání nového cestovního dokladu; vydání nového cestovního dokladu v 

tomto p ípad  podléhá správnímu poplatku pouze tehdy, pokud 

nefunk nost nosi e dat s biometrickými údaji byla zp sobena 

okolnostmi, o nichž ob an prokazateln  v l, že mohou zp sobit 

poškození nebo nefunk nos t nosi e dat s biometri ckými údaji.   

 

  Porušení uvedených p ovinností m že být p íslušným správním orgánem 

posouzeno jako p estupek nebo správní delikt. P estupku se m že 

dopustit pouze fyzická osoba, správní delikt mohou spáchat právnické 

osoby a  podnikající  fyzické osob y.  „Správní  delikt  je  jedním z  druh  

právních delikt . Obecný pojem „správní delikt“ není legáln  definován. 

Nauka správního práva ho používá jako souborný pojem, zahrnující 

jednotlivé druhy p rávních delikt , které se vyskytují v platné právní 

úprav “. 44 

 

                                                
44 Dušan Hendrych a kolektiv, Správní právo, Obecná ást 7. vydání, C.H.BECK, 2009, str. 447 
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   Držitel cestovního dokladu, nebo jiná osoba, která poruší povinnosti 

plynoucí ze zákona o cestovních dokladech, nebo zákon o ochran  

osobních údaj  (  zákon .  101/2000 Sb.,),   se dopustí  p estupku tím, že  

  a) poruší povinnost chránit cestovní doklad p ed ztrátou, odcizením, 

poškozením, zni ením nebo zneužitím,  

  b) neoprávn  provede zápis, zm nu nebo opravu v cestovním 

dokladu,  

  c) se úmysln  vyhne nebo se odmítne podrobit kontrole cestovních 

doklad  p i p ekra ování státních hranic eské republiky na hrani ním 

echodu,  

  d) p i opušt ní území eské republiky neoprávn  p ekro í státní 

hranice bez platného cestovního dokladu,  

  e) neprodlen  neohlásí poškození, zni ení, zt rátu, odcizení nebo 

zneužit í cestovního dokladu,  

  f) neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je 

zapln n záznamy,  

  g) neodevzdá cestovní doklad v p ípad  ohlášení jeho ztrát y nebo 

odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zp t jiným zp sobem,  

  h) ú mysln  zni í, poškodí, odcizí nebo zneužije ces tovní doklad,  

  i) poskytne nebo p ijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere 

cestovní doklad p i vstupu do objektu nebo na pozemek,  

  j) po ídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas ob ana podle, 

nebo  

  k) neoprávn  zpracovává údaje zpracované v nosi i dat s 

biometrickými údaji.   

   V p estupkovém ízení m že být této osob  lze uložit pokutu do 

10 000,- K  p i porušení povinností uvedených p od písm. a) až j ); za 
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estupek podle písm. k) lze uložit pokutu do 1 000 000,- K . Za správní 

delikt právnické osob , lze v p ípadech vyjmenovaných zákonem o 

cestovních dokladech uloži t pokutu až do výše 10 000 000,- K .  

 

ást E 

Schengenský prostor  

    Schengenská smlouva, která zrušila kontroly na spole ných hranicích 

umož uje spole ný hrani ní režim a spole nou imigra ní polit iku. Je to 

sou ást práva EU, na základ  kterého byly zrušeny u zemí, které k této 

smlouv  – obecn  nazývané Schengenský prostor  –  p is toupily.   

Schengenskou smlouvu uzav ely Francie, N mecko, Belgie, Nizozemsko a 

Lucembursko 14. ervna 1985 u lucemburského Schengenu. Dosud ji podepsalo 

26 stát  (všechny lenské státy EU krom  Irska,  Rumunska, Bulharska a Velké 

Británie, Island, Norsko a Švýcarsko). 24 stát  ji  již provedlo, takže tvo í 

Schengenský prostor. 45 

eská republika jako len Evropské unie vstoupila do tzv. 

Schengenského prostoru 21.  prosince 2007.  Tento den se  s tal  významným 

pro všechny ob any lenských zemí EU.   

 

ístupem k podmínkám Schengenského prostoru b yly zrušeny všechny 

kontrol y na hrani ních p echodech eské republiky. Vzhledem k tomu, 

že eská republika je s tátem vnitroschengenským, má vn jší hranice 

pouze na mezinárodních letiš tích. B yly odst ran ny všechny hrani ní 

kontrol y se sousedskými stát y, které jsou sou ástí Schengenského 

prostoru. V omylu je každý, kdo si mys lí , že to znamená cestování bez 

doklad .  

 

   V rámci Schengenského prostoru je pot eba, aby b yl každý cestující 

ob an vybaven platným cestovním dokladem nebo ob anským pr kazem. 
                                                
45  Vladimír Sláde ek/Olga Pouperová a kolektiv, Správní právo-zvláštní ást, Leges, s.r.o. Praha 2011, 

str. 82 a násl. 
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Otev ení Schengenského prostoru s e stalo velkou výhodou pro ob any 

tzv. t etích zemí. Tito ob ané m li cestování ztíženo tím, že pro každou 

cestu museli žádat o platné vstupní vízu , které díky tomu nepot ebují,  

aspo  co se tý e zemí v Schengenském prostoru.  

 

    Mezi zem , které pat í do Schengenského prostoru, adíme eskou 

republiku, Švýcarsko, Norsko, Island, Slovinsko, Polsko, Malta,  

Ma arsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Švédsko, Špan lsko, Rakousko, 

ecko,  Belgie,  Portugalsko,  Dánsko,  Nizozemí,  Finsko,  Francie,  Itálie,  

Lucembursko, N mecko. 

 

     Zajímavostí je, že v souladu s úmluvou o Hospodá ském prostoru, 

jsou Švýcarsko, Island a Norsko zem , které nepat í do Evropské unie. I 

esto je pro n  p latným dokladem ob anský pr kaz a ne jen cestovní 

pas. Vychází se ze Sm rnice ís lo 2004/38 o právu ob an  Unie a jejich 

rodinných p íslušník  svobodn  se pohybovat a pobývat na území 

lenských stát , v p ípad  Švýcarska jde i o dvoustranné dohody mezi 

Švýcarskem a Evropskou unií .   

 

ást F 

1. Rodné ís lo 

     Rodné ís lo  je  jedním ze základních identi fika ních znak  fyzické 

osoby, který p esn  identi fikuje svým kódem konkrétní fyzickou osobu. 

His torie  tohoto jednozna ného íselného identi fikátoru fyzické osoby se  

na území eskoslovenska po íná od roku 1946, kdy b yl zaveden jako 

íslo pracovního pr kazu vydaného na základ  zákona . 29/1946 Sb., 

kterým  se  zavád jí  pracovní  pr kazy.  V  roce  1948  byl  p ijat  již  výše  

uvedený zákon . 198/1948 Sb., ze dne 19. ervence 1948, o ob anských 

pr kazech. Na jeho základ  vznikl každému ob anu eskoslovenské 

republiky s taršímu patnácti let nárok na vydání ob anského pr kazu, 
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který byl  ozna en ís lem.  Zp soby tvorby a  p id lování  tohoto ís la  

uvád la  Sm rnice Minis ters tva vnit ra  .  1130/3-5/10-48-III/634,  ze  dne 

6. íjna 1948, k provedení zákona . 198/1948 Sb., o ob anských 

pr kazech.  

 

     V této sm rnici se v ásti VII. Strana I. pr kazu píše: „ íslo 

pr kazu je zavedeno celostátn  v dohod  s minis terstvem sociální pé e 

podle evidence Úst ední národní poji š ovny v Praze po vzoru ísel 

pracovních pr kaz . … íslo ob anského pr kazu jest totožné s íslem, 

které bylo nebo bude žadateli ud leno jako íslo pracovního pr kazu 

podle zák. .  29/1946 Sb. , a proto, … p enese národní výbor vydávající 

ob anský pr kaz do tohoto íslo vepsané v pracovním pr kazu … Nemá-li 

žadatel o vydání ob anského pr kazu pracovní pr kaz, ur í národní 

výbor vydávající ob anský pr kaz sám t i prvé ásti í sla a za ú elem 

ur ení zbývající tvrté ásti (odd lené lomítkem) u iní p ímý dotaz u 

Úst ední národní pojiš ovny46 

 

     Prvním právním p edpisem eskoslovenské republiky, ve kterém se 

pojem „rodné ís lo“  vyskytuje,  je  vyhláška Minis ters tva  národní  

bezpe nosti .  240/1953 Ú. l. ,  ze dne 27. ervence 1953, kterou se 

vydávají p odrobn jší p edpisy o ob anských pr kazech. Touto vyhláškou 

byl samotný pojem „rodné íslo“ do eskoslovenského právního ádu a 

eského a slovenského jazyka zaveden. Tato vyhláška sice ješt  

nedefinovala co j e to „rodné íslo“, nestanovila ani zp sob tvorb y i 

nakládání s rodným íslem, byla však historicky p rvním p rávním 

edpisem eskoslovenské republiky, ve kterém se pojem „rodné íslo“ 

vyskytuje.  

     Teprve vyhláška Federálního statis tického ú adu . 55/1976 Sb., ze 

dne 22. ledna 1976, o rodném ísle, která byla vydána k provedení § 23 

                                                
46  Sm rnice Ministerstva vnitra . 1130/3-5/10-48-III/634, ze dne 6. íjna 1948 
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odst . 2 zákona . 21/1971 Sb. , o jednotné soustav  sociáln  

ekonomických informací, byla  prvním právním p edpisem, který 

definoval pojem „rodné íslo“ (t j.  jednozna  s tanovil, co rodné íslo 

je), ur il,  jak se tvo í, z jakých ástí se skládá a kdo a podle jakých 

pravidel jej p id luje. P edm tná vyhláška vymezila rovn ž okruh osob, 

jimž je rodné ís lo p id leno, a stanovila instituce, které provád jí 

opravy a zm ny rodného ísla. 

 

     Zají mavostí však je, že od zavedení jejich užívání neprošel tento 

insti tut mnoha zm nami a v sou asné dob  stále funguje stávající systém 

jen s drobnými obm nami. Zejména se jedná o íselné zpracování údaje 

za lomítkem ozna ující narození.  To se však nedá íci o využití tohoto 

identi fikátoru fyzické osoby. Rodné íslo se stalo pro naši spole nost 

nepostradatelným údajem, které provází fyzickou osobu od j eho narození 

a v podstat  není „zlikvidováno“ ani úmrtím. Rodné íslo b y mohlo 

estat být identi fika ním znakem až v roce 2054, kdy dojde ke konci 

možností výpo tové ady. P edpokládá se však, že do té dob y bude 

identi fikace osob zabezpe ena jiným, modern jším zp sobem. O ad  

možností  –  i  v  závislosti  na  bezp e nost  osobních  údaj  –  se  diskutuje  již  

nyní. Zatím však neb yl vymyšlen bezpe jší postup, odpovídají cí 

možnostem eské republiky. 

 

    Rodné íslo, které je definováno ustanovením § 13 zákona . 133/2000 

Sb., o evidenci ob yvatel, jako „….desetimístné íslo, které je d litelné 

jedenácti beze zbytku. První dvoj íslí vyjad uje poslední dv íslice roku 

narození, druhé dvoj ísl í vyjad uje m síc narození, u žen zvýšené o 50, 

etí dvoj ísl í vyjad uje den narození. ty místná koncovka je 

rozlišujícím znakem obyvatel narozených v tomtéž kalendá ním dnu. „47, 

je využito nejen k evidenci ob yvatel, ale je na n j navázána veškerá 

                                                
47  § 13 zákona . 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných íslech a o zm  n kterých zákon   
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agenda centrální evidence ob yvatel, evidence sociálního zabezpe ení, 

evidence správní agendy jako jsou idi ské pr kazy a j iné agendy jak 

obchodního, tak ob anského a správního charakteru. Na evidenci 

rodných ísel a evidenci ob yvatel j e nap íklad postaven volební systém 

eské republiky, branná povinnost osob, nebo regist r statutárních 

zástupc  firem.  

 

     áste nou výjimku z výše uvedené definice „rodného ísla“ tvo í 

rodná ís la p id lená fyzickým osobám narozeným p ed 1. lednem 1954, 

které mají s tejnou strukturu jako rodná ísla uvedená v odvolávce, jsou 

však devítimístná s t ímístnou koncovkou a nesp l ují podmínku 

litelnosti jedenácti . U t chto rodných ísel, docházelo v minulosti 

k áste ným nesrovnalostem a nap . kupónová privatizace odhalila 

kolik stovek stejných rodných ísel. V t chto p ípadech pak muselo 

být vydáno nové rodné íslo, což osobám, kterých se to týkalo, zp sobilo 

adu problém  nap . tím, že museli žádat o vým nu všech osobních 

doklad , ve kterých je uvedeno rodné íslo. 

  

     Výjimky mohou nastat i  v p ípadech, kdy jsou výdejovými míst y 

rodných ísel pro daný kalendá ní den v p íslušném kalendá ním roce 

vy erpána veškerá ur ená rodná ísla. V t chto p ípadech ur í 

Ministerstvo vnit ra p ro tento den novou, dodate nou sestavu rodných 

ísel,  pro niž  platí,  že  rodné ís lo  je  deset imís tné ís lo,  které  je  d litelné  

jedenácti beze zbytku. První dvoj ísl í vyjad uje poslední dv ísl ice 

roku narození, druhé dvoj íslí vyjad uje m síc narození, u muž  zvýšené 

o 20, u žen zvýšené o 70, t etí dvoj íslí vyjad uje den narození. 

ty místná koncovka je rozlišujícím znakem ob yvatel narozených v 

tomtéž kalendá ním dnu.  

  

     Význam rodného ísla zvýraz uje i skute nost, že je vedle zákona o 

evidenci obyvatel chrán n i zákonem .  101/2000 Sb., o ochran  
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osobních údaj , ve zn ní pozd jších p edp is . Rodné íslo je považováno 

tímto zákonem za osobní údaj. Ochrana tohoto identi fikátoru, je proto 

zcela na míst  a to z d vodu jeho možného zneužití a to v p ímé 

souvislosti se zneužitím i jiných ve ejných lis tin, kde je vedle jména a 

íjmení uvád no práv  rodné íslo, jako identi fika ní znak konkrétní 

fyzické osoby. 

 

       Z tohoto d vodu je také zcela logické, že zákon . 133/2000 Sb., o 

evidenci ob yvatel a rodných íslech a o zm  n kterých zákon  (zákon 

o evidenci  obyvatel ),  spojuje  ins tituty  rodného ís la  a  evidenci  

obyvatelstva v jeden zákon. 

 

        S rodným íslem je úzce spojen ins titut „matri ních ú ad “. Proto 

ve své práci úzce navazuji na zákon . 301/2000 Sb. , o matrikách, jménu 

a o zm  n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis . 

„Matrika je státní evidence narození, uzav ení manželství, vzniku 

regist rovaného partnerství a úmrtí fyzických osob na území eské 

republiky a narození, uzav ení manželství, vzniku partnerství a úmrtí,  k 

nimž došlo v cizin , jde-li o státní ob any eské republiky.“48  

  

Zákon Matriku d lí na :   

 a) matriku narození, pro kterou se vede kniha narození,  

 b) matriku manželství ,  pro kterou se vede kniha manželství ,   

c) matriku registrovaného partnerství, pro kterou se vede kniha 

regist rovaného partnerství, a  

 d) matriku úmrtí,  pro kterou se vede kniha úmrtí.   

 

    Práv  matrika narození je v hierarchii ú ad  ve ejné správy místem, 

kde se zapisují rodná ísla, která se s távají identi fikátorem fyzické 

                                                
48  §1 zákon . 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a o zm  n kterých souvisejících 

zákon .   
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osoby. Tato rodná ísla se spole  s dalš ím údaji fyzické osob y zapisují 

do knihy narození a následn  i dalš ích knih, které vede matri ní ú ad. 

sobnost na úseku matrik vykonávají: 

 

„a)  matri ní  ú ady,  kterými jsou obecní  ú ady,  v  hlavním m st  Praze 

ady m stských ástí, v územn len ných statutárních m stech ú ady 

stských obvod  nebo ú ady m stských ástí a pro území vojenských 

újezd  újezdní  ú ady1),  které  ur í  a  jejich správní  obvody vymezí  

Ministerstvo vnit ra provád cím právním p edpisem,  

b) obecní ú ady obcí s rozší enou p sobností (dále jen "ú ad s rozší enou 

sobností")1 5   

c)  krajské  ú ady,  v  hlavním  m st  Praze  a  ve  m stech  Brn ,  Ostrav  a  

Plzni magistráty t chto m st (dále jen "krajský ú ad"),   

 

d)minis ters tvo.  „49 

 

 2. Matri ní ú ad  

     Matri ní  ú ad vede v souladu se zákonem 
 
a)  matri ní  knihy,  
 
b) sbírky l ist in v rozsahu stanoveném tímto zákonem. 
 
    Matri ní  ú ad vede matri ní  knihy a sbírky l ist in pro 
 
a) obec, v níž má sídlo, a dále pro obce pat ící do jeho správního obvodu 

vymezeného provád cím právním p edpisem a 

 

b) území vojenského újezdu. 

 
     V hlavním m st  Praze a ve m stech Brno, Ostrava a Plze  vede 

matri ní ú ad matri ní knihy a sb írky listin pro m stskou ást nebo 

                                                
49  § 2 odst. 1 zákona .. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a o zm  n kterých souvisejících 

zákon .   
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stský obvod, v n mž má sídlo, a pro další m stské ásti nebo m stské 

obvody ve svém správním obvodu vymezeném provád cím právním 

edpisem. 

 

2.1. Matri ní knihy ,  do který ch se zapisuje narození, uzav ení 

manželství, regist rované partnerství a úmrtí ob an , ke kterým došlo v 

cizin ,  vede Ú ad m stské ás ti  Brno-s t ed jako "zvláš tní  matriku".  

 

    Vedení matri ních knih a úkony zabezpe ované v souvislost i s 

vedením matri ních knih jsou výkonem státní  správy.  

 
     Ú ad s rozší enou p sobností, který m je obecní ú ad obce s 

rozší enou p sobností – jinak nazývané obce III. stupn  - jsou 

mezi lánkem p enesené p sobnosti s tátní správy mezi krajskými ú ady a 

obecními  ú ady.  Jejich vznik se  datuje  se  zánikem okresních ú ad ,  ze  

kterých v ad  p ípad  p ešla  agendy práv  na tyto ú ady.  Obecní  ú ady 

obcí s rozší enou p sobností maj í oproti ostatním obecním ú ad m 

které oblasti p sobnosti navíc, a to nejen pro sv j vlastní, základní 

správní obvod, ale zpravidla i  pro další  obce v okolí.  

 
    Ú ad s rozší enou p sobností provádí kontrolu vedení matri ních knih 

a sbírek l istin, a to u všech matri ních ú ad  ve svém územním ob vodu 

nejmén  jednou ro . 

 

     Ú ad s rozší enou p sobností provádí ve vyjmenovaných p ípadech 

ov ování rodných, oddacích a úmrtních li st , které se také nazývají jako 

"matri ní doklad", vysv ení o právní zp sobilosti k uzav ení 

manželství a potvrzení o údajích zapsaných v matri ní knize, vydaných 

matri ními ú ady, které jsou za azeny do jeho správního obvodu. 

 

    Dále tento ú ad s rozší enou p sobností vede a aktualizuje sb írku 

lis tin a vede a aktualizuje druhopis y matri ních knih vedených do 31. 
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prosince 1958 pro matri ní ú ady za azené v jeho správním obvodu. 

    Zákon o matrikách p esn  vymezuje úkoly matri ních ú ad  na 

jednotlivých s tupních v  hierarchii  státní  správy.  Minis ters tvo vnit ra  jako 

úst ední správní ú ad v oblasti vedení matrik kontroluje výkon p enesené 

sobnosti na tomto úseku u matri ních ú ad , obecních ú ad  s 

rozší enou p sobností a také kontroluje innost krajských ú ad . Krajský 

ad provádí nejmén  jednou ro  kontrolu vedení matri ních knih a 

sbírek listin u ú ad  s rozší enou p sobností ve svém správním obvodu. 50 

Krajský ú ad dále ov uje další doklady stanovené mu zákonem. Obecní 

ad s rozší enou p sobností provádí nejmén  jednou ro  kontrolu 

vedení matri ních knih a sb írek l is tin u matri ních ú ad  ve svém 

správním obvodu. 

 

    Narození  dít te  je  povinno oznámit  matri nímu ú adu poskytovatel  

zdravotnických služeb, v n mž b yl porod ukon en; neb yl-li porod 

ukon en  u poskytovatele zdravotnických služeb, oznámí narození léka , 

který jako první poskytl p i porodu nebo po porodu zdravotní pé i. 

 

    Nedošlo-li k oznámení podle p edcházejícího odstavce, narození je 

povinen oznámit matri nímu ú adu jeden z rodi , pop ípad  jeho 

zákonný zástupce, nebo soudem ustanovený opatrovník. 

 

     Velmi sporné je ustanovení § 15 odst.  3 zákona .  301/2000 Sb.,  která 

ukládá povinnost neur ité osob , oznámit matri nímu ú adu narození 

dít te v p ípadech, kdy to neu iní jak zdravotnické za ízení, léka , jeden 

z rodi  nebo opatrovník. Toto neoznámení uvád ných subjekt  nebo 

osob, nemusí být osob , která o narození v la známo. 

 
     Zákon stanoví lh ty, do kterých mají povinní oznámení uskute nit. 

Matrika pak zab ezpe í zápisy o narození, které se zapisují do knihy 

                                                
50 Vladimír  Sláde ek/Olga Pouperová a kolektiv, Správní právo-zvláštní ást, Leges, s.r.o. Praha 2011 
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narození a na základ  kterých je pak p id leno rodné ís lo. 

 
Do knihy narození s e zapisuje 
 
a) jméno, pop ípad  jména a p íjmení dít te, 
 
b) den, m síc a rok narození dít te, 
 
c) rodné íslo, místo narození a pohlaví dí t te, 
 
d) jméno, pop ípad  jména, p íjmení,  pop ípad  rodná p íjmení,  data a 

místa narození, rodná ísla, s tátní ob anství a místo trvalého pobytu 

rodi , 

 
e) datum zápisu a podpis matriká e. 
 
     Údaje uvedené v písm. d) s e do knihy narození nezapisují v p ípad , 

že matka dít te požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, 

což ji p ipouští zákon o rodin . Písemné hlášení o narození dít te, jehož 

matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, obsahuje 

informaci,  že se jedná o takový p ípad.   

 

     Zákon o matrikách dále stanoví náležitosti a dokumenty, které j e 

nutno p edložit pro provedení zápisu novorozence do knihy narození v 

ípad  manželství a v p ípadech, kdy došlo k narození dít te mimo 

manžels tví.  V p ípadech hodných zvláš tního z etele,  zejména u osoby,  

která žádá o ud lení azylu na území eské republiky, m že matri ní ú ad 

ipustit nahrazení doklad  uvedených v zákon estným prohlášením 

rodi , nebo jednoho z nich. 

 
 
 3. Registr rodných ísel 

 

     Regis t r  je  informa ním s ystémem ve ejné správy,  který je  

samostatnou funk ní ástí informa ního sys tému, v n mž jsou využívána 

veškerá rodná ísla a další pomocné související údaje. Regis tr vytvá í 
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technické podmínky p ro ur ování, p edávání, p id lování, ov ování, 

osv ování, provád ní zm n rodných ísel a vedení jej ich evidence. 

    Ve vztahu k regist ru rodných ísel je zajímavý rozsudek Nejvyššího 

správního  soudu  vedený  pod  sp.  zn.  4  Aps  1/2010-113,  který  „Podle  

názoru Nejvyššího správního soudu, vysloveného ve zmín ném rozsudku 

ze dne 21. 1 . 2009, je t eba vycházet z toho, že podle § 13b odst. 5 

zákona . 133/2000 Sb. , o evidenci obyva tel a rodných íslech a o zm  

kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , jsou rodná ísla v 

regist ru rodných ísel vedena jako p ehled dat s výlu nou informa ní 

hodnotou. Výlu ná informa ní hodnota údaj  obsažených v registru 

rodných ísel p itom znamená, že tyto údaje mají ze zákona p ednost 

ed údaji pocházejí cími z jiných zdroj , v etn  ve ejných listin.“ 

 

    V souladu s ustanovením § 13b zákona o evidenci obyvatelstva 

„Ministerstvo spravuje a pro ú ely tvorby, ur ování, p edávání, 

id lování, ov ování, osv ování a provád ní zm n rodných ísel 

zpracovává regist r rodných ísel. Regist r obsahuje veškerá ur ená rodná 

ísla podle tohoto zákona i podle d íve platných právních p edpis . 

 
   Regist r pro ú ely zpracování všech údaj  využívá zákonem stanovené 

systémy a evidence, které zahrnují s ystémové údaje o fyzických osobách, 

ale i ur ená rodná ísla, p id lená rodná ísla a aktuáln  nep id lená 

ur ená rodná ísla. 

  
     Ministerstvo p edává z registru výdejovým míst m sestavy pro 

individuální p id lení rodného ísla fyzickým osobám. Výdejová místa, 

vyjma zvláštní matriky, p edaj í nejpozd ji do 10 dn  po ukon ení 

kalendá ního m síce ministerstvu vypln né sestavy zpracované za každý 

ís lušný kalendá ní m síc. Zvláštní matrika p edá ministerstvu vypln né 

sestavy zpracované v p íslušném kalendá ním tvrtlet í vždy nejpozd ji 

do 10 dn  po ukon ení tohoto kalendá ního tvrtletí.  Vypln né sestavy 

edávají  výdejová místa  minis ters tvu ve form ,  v  jaké jim sestavy 
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poskytlo. Technický zp sob p edávání vypln ných sestav ministerstvu 

stanoví provád cí právní p edpis. 

 
 4. Výdejové místo – doklad o p id leném rodném ísle  
 
  Výdejové místo m žeme v souladu se zákonem o evidenci ob yvatel 

charakterizovat  jako místo,  které  je  zapisovatelem údaj  do regis t ru  o  

rodném ísle,  které p id lilo.  

Ustanovení § 14 zákona o evidenci ob yvatel jasn  stanoví, že se jedná o: 

 
   a)  matri ní  ú ad, který p id luje rodná ís la fyzickým osobám 

narozeným na území eské republiky, 

 

   b)  zvláš tní  matriku, která p id luje rodná ísla ob an m narozeným v 

zahrani í, s výjimkou p ípad , kdy došlo k matri ní události p ed 1. 

lednem 1950, a pokud tato matri ní událost byla zapsaná podle právních 

edpis  platných v dob  provedení zápisu do matri ní knihy, kterou 

nyní vede matri ní ú ad na území eské republiky, 

 

 c) Policii eské republiky,  která  p id luje  rodná ís la  cizinc m s  

povolením k p obytu na území eské republiky,  kterým toto  povolení  

podle  zvláštního právního p edpisu,  kterým je  zákon .  326/1999 Sb. ,  o  

pobytu cizinc  na území eské republiky a o zm  n kterých zákon . 

 

d)  Minis ters tvo vnit ra; 

    Dokladem o p id leném rodném ísle je zejména rodný lis t fyzické 

osoby. Zákon o evidenci obyvatelstva však p ipouští i  další doklady, 

které mohou být p edloženy jako doklad o p id leném rodném ísle. I v 

chto taxativn  vyjmenovaných p ípadech se jedná o doklady, do 

kterých v souladu se speciálními zákony b ylo rodné íslo zapsáno na 

základ  rodného listu.  
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    Mezi další doklady, které mohou být p edloženy, jako doklad o 

id leném rodném ísle zákon uvádí:   

  a)  doklad o partnerství ,  oddací list  nebo úmrtní l ist ,  na n mž je 

uvedeno rodné íslo nosit ele rodného ísla,  

  b) samostatný doklad o p id leném rodném ísle vydaný a potvrzený 

íslušným výdejovým místem nebo doklad o p id leném rodném ísle 

vydaný eskou správou sociálního zabezpe ení p ed 1. lednem 2003 

(dále jen "doklad o rodném ísle "),  

  c)  ob anský pr kaz,  

  d) cestovní doklad, pokud je v n m uvedeno rodné íslo, 

  e) pr kaz o povolení k pob ytu cizince, potvrzení o p echodném pobytu 

na území eské republiky ob ana Evropské unie, pr kaz o pobytu 

rodinného p íslušníka ob ana Evropské unie a pr kaz o povolení k 

trvalému pobytu ob ana Evropské unie,  nebo  

  f) pr kaz povolení k pob ytu azylanta nebo pr kaz oprávn ní k pobytu 

osoby požívající dopl kové ochrany. 

 

 5. P id lení rodného ísla

 

    Jak sem uvedla výše, rodná ísla spadají do úzce vymezené oblast i 

ve ejné správy. J e však nutné na n  vztáhnout obecné principy týkající se 

ústavních zásad a práv. Jedná se p edevším o zásadu rovnost i, protože 

rodné íslo je p id leno každému ob anu eské republiky a  už p i 

narození, nebo p i získání ob anství, a dokonce i cizinc m, kte í splnili 

zákonem stanovené p odmínky.  

 

 Platí zde také jedna z nejd ležit jš ích zásad, zásada legalit y.  

Legali ta v nejobecn jší rovin  znamená p edevším vázanost subjektu 

právem - v mezích zákona.  Zásada legali ty je zárukou toho, že ukládání 

oprávn ní subjekt m nebo omezování p ráv fyzických osob se d je pouze 

v souladu se zákonem a v jeho mezích.  
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Matri ní ú ady p id lují rodná ísla všem fyzickým osobám, které 

se narodily na území eské republiky  na území jejich správní p sobnosti.  

Tento proces  je  tedy spojen s  narozením nového ob ana eské republiky 

automaticky. Podoba rodného ísla je s tanovena zákonem a je možné 

pozitivn  konstatovat, že od dob, kdy bylo vytvo ení rodného ísla dáno 

do gesce Minis ters tvu vni tra,  s talo  se  identi fika ním údajem fyzické 

osoby v  pravém slova  smyslu,  a  ne  jen  sta tistickým údajem,  kterým b yl  v  

prvopo átku jeho vzniku a vytvo ení.  

 

Rodné íslo je jen jedno.  Ze zákona o evidenci ob yvatel nemohou 

mít  dv  fyzické osob y s tejné rodné ís lo,  i  když jsem v p edcházej ícím 

textu uvedla, že k tomu v minulosti docházelo. 

 

Všechna rodná ísla, a  už devítimístná nebo desetimístná mají 

však s tejnou s t rukturu prvních šes ti  ísel.  Prvních šes t  ísel  je  vlas tn  

kód, jednoduše vytvo ený z data narození každé fyzické osoby. První dv  

ísl ice vyjad ují poslední dv ísla roku narození, pátá a š está íslice 

den narození. Složit jší j e to u t etí a tvrté íslice základního šesti íslí  

ozna ující m síc narození. U muž  se tato ísla v rámci rodného ísla 

zapisují v p vodní podob , u žen je íslo ozna ující m síc narození 

zv tšeno o 50 . Takže žena, která se narodila nap íklad 1.  dubna 1990, má 

prvních šest ís lic rodného ísla v podob  905401 a žena, která se 

narodila nap íklad 1. prosince 1990, má prvních šest ísli c rodného ísla 

v podob  906201. D vodem pro takové odlišování j e s tanovení jasných a 

nem nných pravidel, a matematických výpo . Je otázkou n kolika 

matematických výpo , ab ychom zjistili ,  kolik b y mohlo být vydáno 

desetimís tných ísel  b eze zb ytku d litelných jedenácti,  jejichž prvních 

šest íslic by b ylo stejných. Pokud je však jedna z prvních šesti íslic 

odlišena, dává nám to p i kombinování takových ísel mnohem v tší 

prostor. Zm na ozna ující rok a den narození je nemyslit elná, protože 
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základní kód by p estal dávat smysl , kdežto m síc  v roce je pouze 12 

a  první  ís lo  z  dvoj ís lí  ozna ující  m síc  s tejn  ve více  než 83% za íná 

nulou. D vod pro  dochází k p id lování takto zm ných íselných 

kód  na základ  pohlaví je nasnad : je to nejjednodušší.  

V  p ípad ,  že  b y  se  i  p es  tento  s ystém  nedos távalo  pro  daný  den  

rodných ísel, ur í ministerstvo novou sestavu rodných ísel podle výše 

uvedených pravidel, jen dvoj ísl í vyjad ující m síc narození bude u 

muž  zvýšeno o 20 a u žen o 70. 

    Zákon o evidenci obyvatel, ve svém ustanovení § 16 pom rn  skromn  

stanoví, komu se rodné íslo p id luje.  Rodné íslo p id lí výdejové 

místo: 

  
a) fyzické osob  p i narození nebo osvojení, 
  
b) ob anu, který dosud rodné íslo nem l, 
  
c) cizinci s povolením k pob ytu na území eské republiky, 
  
d) cizinci, kterému byla na území eské republiky ud lena mezinárodní 

ochrana formou azylu nebo dopl kové ochrany, v souladu se  zákonem . 

325/1999 Sb.,  o azylu,   ve zn ní pozd jších p edpis ,  

  
e) cizinci, který o p id lení rodného ísla požádal p ro spln ní podmínek 

podle  zákon .  326/1999 Sb.,  o  pobytu cizinc  na území eské republiky 

a o zm  n kterých zákon , pop ípad  fyzické osob , pro kterou o 

id lení rodného ísla požádala eská správa sociálního zabezpe ení 

nebo okresní správa sociálního zabezpe ení podle § 4 p ísm. h) zákona . 

101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj . 

     

    P id lení rodného ísla podle ustanovení § 16 písm. a),  b),  c)  a d) -  

 (p id lení rodného ísla) a § 17 odst. 2 - (zm na rodného ísla) 

výdejové místo fyzické osob  rodné íslo p id lí z moci ú ední. 

 

 5.1. P id lení rodného íslo cizinci  
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    V posledních letech se množí stále více žádostí o p id lení rodného 

ísla cizinci, který má na území eské republiky povolen pob yt. Tyto 

žádosti jsou zcela logické a jsou reakcí na umožn ní volného pobytu v 

zemích Schengenského prostoru, tzv. t etímu sv tu a v ad  p ípad  je to 

i d sledek zvýšené migrace osob ve Sv  v bec. Cizinci s povolením k 

pobytu na území eské republiky, je výdejovým místem p id leno rodné 

íslo na základ  písemné, od vodn né žádosti, která obsahuje: 

 

a)  jméno, pop ípad  jména, p íjmení,  jej ich p ípadné zm ny, 

b) rodné p íjmení,  

c) den, m síc a rok narození,  

d) místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodi la v cizin , 

místo narození a stát, na jehož území se narodila,  

e)  pohlaví,  

f) s tátní ob anství. 

  
    Žádost o p id lení rodného ís la musí být sepsána v eském jazyce 

nebo opat ena ú edn  ov eným p ekladem, musí obsahovat ú edn  

ov ený podpis žadatele, pokud ji žadatel nepodepisuje p ed 

zam stnancem výdejového místa. Ú edn  ov ený podpis žadatele se 

nevyžaduje, podala-li žádost o p id lení rodného ísla eská správa 

sociálního zabezpe ení nebo okresní správa sociálního zabezpe ení. 

  

      K žádosti o p id lení rodného ísla p ipojí žadatel kopii dokladu o 

datu  a  mís t  narození  a  s tátním ob anství;  je-li  tento  doklad vyhotoven v 

jiném než eském jaz yce, p iloží k n mu jeho ú ední p eklad do jaz yka 

eského.  Je-li  žadatelem  o  p id lení  rodného  ísla  eská  správa  

sociálního zabezpe ení nebo okresní správa sociálního zab ezpe ení podle 

zvláštního právního p edpisu, nahrazuje ú ední p eklad dokladu podle 

t y první p eklad provedený eskou správou sociálního zabezpe ení 
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nebo okresní správou sociálního zabezpe ení. eská správa sociálního 

zabezpe ení nebo okresní správa sociálního zabezpe ení p ipojí k žádost i 

o p id lení rodného ísla adresu pro doru ování fyzické osoby, pro niž o 

rodné íslo žádá podle § 16 písm. e) zákona. 

 

 5.2. Zm na, ov ení a osv ení rodného ís la  

 

 Vzhledem k tomu, že veškerá innost spole nosti je závislá na 

práci fyzických osob, m že docházet p i zadávání údaj  do informa ního 

systému k chybám jednotlivc . Je nutné toto brát v úvahu a zabezpe i t 

zákonný postup p i  zmírn ní  následk  t chto chybných postup  a  jejich 

odst ran ní. To pln  platí i o technologickém zpracování údaj , které 

vyústí v kone né p id lení rodného ísla. V t chto p ípadech je nutné 

provedení zm ny rodného ísla a konkrétní fyzické osob  se musí 

id lit rodné íslo nové.  

 

     Za chybu se pokládá to, že fyzické osob  bylo p id leno rodné ís lo 

chybné, nap íklad chybn  sestavené tak, že není d litelné jedenácti nebo 

nespl uje jinou základní podmínku. Chybou je také to, že fyzické osob  

bylo p id leno takové rodné ís lo, které j iž b ylo p id leno fyzické osob  

jiné. Jak již b ylo uvedeno výše, v dob  probíhající kupónové privatizace 

se objevilo n kolik s tovek zdvojených rodných ísel, což bylo dáno 

edevším nedokonalostí s ystému celého p id lování rodných ísel v 

minulosti. Týkalo se to v tšinou starších ob an m.  

 

 Za zm nu okolnost í považuje zákon nezrušit elné osvojení fyzické 

osoby a na základ  této skute nosti je nutné této osob  p id lit nové 

rodné íslo. Zm nou okolností,  kterou zákon uvádí je i zm na pohlaví 

fyzické osoby, a proto j e ze zákona takové osob  p id leno nové rodné 

íslo. Zm na rodného ísla v tomto p ípad  je nutná, což vyplývá ze 

samotné podob y rodného ísla, p rotože z rozlišuj ící ís lice v prost edním 
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dvoj ís lí  prvních šes ti  ísel  je  poznat,  zda nositelem rodného ís la  je  

muž nebo žena a v p ípad  zm ny p ohlaví by rodné íslo v p vodním 

stavu zp sobovalo zmatek a navíc b y se s talo nositelem natolik osobní a 

soukromé informace, na kterou se vztahuje úprava týkající se ochrany 

cit livých údaj . 

 

 Ov ování rodného ísla provádí ministerstvo na žádost nosi tele 

rodného ísla nebo jeho zákonného zástupce v p ípad , že má 

pochybnosti o jeho správnosti nebo jedine nosti . Ministerstvo rodné 

íslo ov í v regis tru, p emž zárove  prov uje postup výdejového 

místa p i p id lování rodného ísla, a o výsledku uv domí žadatele. 

Pokud  by  se  stalo,  že  rodné  íslo  je  chybné  nebo  duplici tní,  tedy  že  

exis tuje  ješ t  minimáln  jedna fyzická osoba,  která  má s tejné rodné 

íslo, provede ministerstvo z m nu rodného ísla a oznámí to nejen 

žadateli,  ale i osob , která má duplicitní rodné íslo. O ov ení rodného 

ísla se provádí záznam v registru.   

 

 Ov ování rodného ísla provádí ministerstvo na žádost také 

v p ípad ,  že fyzická osoba se nem že žádným zp sobem prokázat  jako 

nosit el rodného ísla, tedy že nedisponuje žádným z doklad  o rodném 

ísle. Pokud ministerstvo zjistí ,  že rodné íslo bylo žadateli skute  

id leno, vydá doklad o rodném ísle, který obsahuje údaje o nositeli, 

id lené rodné ís lo,  kým bylo p id leno a  datum jeho p id lení.  O 

vydání dokladu o rodném ísle je veden záznam do regist ru. 

 

Samotný zákon zm nu rodného ísla od vod uje následovn . 

Zm nou rodného ísla se rozumí p id lení nového rodného ísla (§ 17). 

Ta se  provede v p ípad ,  kdy:  

  
  a)  totožné rodné ís lo  bylo p id leno dv ma nebo více  nositel m 
rodného ísla, 
  



  

 77 

  b) bylo p id leno chybné rodné ís lo, 
  
  c) došlo k osvojení, nebo 
  
  d) došlo ke zm  pohlaví. 
 
 
    Zákon však pamatuje i na p ípady, kdy se tato zm na neprovede. To je 

v  p ípad ,  „ kdy fyzická osoba užívá namísto rodného ísla desetimístné 

nebo devítimístné íslo, které podle def inice rodného ísla uvedené v § 

13 odst. 3 a 4 zákona o evidenci obyvatel odpovídá datu jejího narození, 

o n mž však vznikly pochybnosti, že jeho íselná podoba byla vytvo ena 

nesprávným p episem rodného ísla provedeným orgány ve ejné moci do 

osobních a ú edních doklad  a dalších li stin, pokud 

  
a) neprokáže se, že užívané íslo je rodným íslem jiné fyzické osoby, 
  
b fyzická osoba písemn  prohlásí, že nežádá provedení zm ny užívaného 

ísla na nové rodné íslo.“) 51 

  
   Zákon pamatuje i na p ípady zjišt ní dvou užívaných rodných ísel. V 

chto p ípadech ministerstvo do regist ru provede záznam o užívaném 

ís le  fyzické osoby a  v  p ípad ,  že  užívané ís lo  je  totožné s  rodným 

íslem, které je v sestavách vedené jako dosud nep id lené, toto rodné 

íslo ze sestav vy adí.  

     Pokud se prokáže, že užívané ís lo je rodným íslem jiné fyzické 

osoby, provede se u této osoby zm na užívaného rodného ísla podle 

zákona. 

  

      Zm na rodného ísla se neprovede v p ípadech, kdy 2 nebo více 

fyzických osob téhož pohlaví, narozených téhož dne, m síce a roku téže 

matce, užívá namísto p id leného rodného ísla devítimístné nebo 

desetimístné ís lo, které podle definice rodného ís la uvedené v § 13 

                                                
51  § 17 odst. 3 zákona . 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
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odst. 3 a 4 zákona, odpovídá datu jejich narození, a jehož íselná podoba 

byla vytvo ena nesprávným p episem rodného ísla do osobních a 

edních doklad  a dalších lis tin, provedeným orgány ve ejné moci 

vzájemnou zám nou rodných ísel t chto fyzických osob, pokud každá z 

fyzických osob písemn  prohlásí , že nežádá provedení zm ny užívaného 

ísla na nové rodné íslo. 

  

     Zm nu rodného ísla p rovádí výdejové místo, které p id li lo p vodní 

rodné íslo. Zm ny rodných ísel p id lených p ed ú inností zákona . 

133/2000 Sb. , o evidenci ob yvatel, zajiš uje ministerstvo. 

 

     Výše jsem uvedla, že mezi práva fyzických osob, kterým bylo 

id leno rodné íslo, byl jim vystaven ob anský pr kaz a cestovní 

doklad, je i právo této fyzické osoby na ov ování údaj  v t chto 

dokladech. Mezi tato práva pat í i  ov ování rodného ísla, jeho 

správnosti a zejména prokázání s e rodným íslem v p ípadech, kdy sám 

nevlastní žádný doklad o prokázání svého rodného ísla. Tyto p ípady se 

mohou stát nap . p i nenadálých živelných pohromách, kdy fyzická osoba 

ijde o veškerý sv j majetek a doklady, p i vykradení a odcizení 

dokument  z j eho domu, bytu nebo ubytovacího za ízení atd. V t chto 

ípadech musí fyzická osoby žádající o ov ování a následn  o 

osv ení rodného ísla požádat ministerstvo o ov ení rodného ísla v 

regist ru a osv ení tohoto ísla. 

 

 

 

    Žádost o ov ení rodného ísla musí obsahovat : 

  
  a) jméno, pop ípad  jména, p íjmení, datum narození, místo a okres 

narození nosit ele rodného ísla, o ov ení j ehož rodného ísla j e žádáno; 

u nositele rodného ísla narozeného v cizin  místo narození a stát, na 
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jehož území se narodil,   

  b) ozna ení výdejového místa, které nos iteli rodného ísla rodné íslo, 

o  jehož ov ení  je  žádáno,  p id lilo,  pokud je  výdejové místo  žadateli  

známo,  

  c) charakterist iku skute ností, pro n ž je podávána žádost o ov ení 

rodného ísla,  

  d) adresu místa t rvalého nebo jiného pobytu anebo bydlišt  v cizin  

nosit ele rodného ísla, o ov ení jehož rodného ísla je žádáno; podává-

li za nosi tele rodného ísla žádost jeho zákonný zástupce, uvede se též 

jméno, pop ípad  jména, p íjmení a adresa místa t rvalého pobytu nebo 

jiného pob ytu anebo bydl išt  v cizin  zákonného zástupce nositele 

rodného ísla,  

  e)  datum sepsání žádosti,   

  f) podpis nosi tele rodného ísla nebo jeho zákonného zástupce, který 

žádost o ov ení rodného ísla podává. 

  
     K žádosti p ipojí žadatel o ov ení kopii rodného listu nositele 

rodného ísla, o jehož ov ení je žádáno, pop ípad  jiný doklad o datu a 

míst  jeho narození; j e-li tento doklad vyhotoven v jiném než eském 

jazyce, p iloží se k n mu jeho ú ední p eklad do jazyka eského. K 

žádosti se rovn ž p ikládá kopie ob anského pr kazu nebo cestovního 

dokladu nositele rodného ísla nebo jeho zákonného zástupce, který je 

žadatelem o ov ení. 

  
     Ministerstvo na základ  údaj  vedených v regist ru ov í správnost 

uvedeného výdejového místa, které nosi tel i rodného ísla rodné íslo 

vydalo, a ve spolupráci se zjišt ným skute ným výdejovým místem pak 

ov í, zda rodné íslo uvedené v žádosti je správné a je p id leno 

nosi tel i rodného ísla, který je uveden v žádosti. Na základ  zjiš t ných 

skute ností minist erstvo žadateli o ov ení sd lí, že rodné íslo je 

správné, anebo že nosit eli rodného ís la bylo p id leno rodné íslo 

chybné anebo rodné ís lo,  které  b ylo sou asn  p id leno jinému nositeli  
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rodného ísla. V p ípad  zjiš t né chyby v rodném ísle anebo jeho 

nejedine nosti ministerstvo provede zm nu rodného ísla podle 

ustanovení § 17 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona a oznámí tuto skute nost 

žadateli o ov ení a zjišt nému nositeli duplicitního rodného ísla. 

     

   Sd lení o ov ení rodného ísla musí být (s ohledem na ochranu 

osobních údaj  fyzické osoby) žadateli o ov ení doru eno do vlastních 

rukou. 

  
    Žádost o osv ení rodného ísla musí obsahovat 
  
  a) jméno, pop ípad  jména, p íjmení, datum narození, místo a okres 

narození nositele rodného ísla, o osv ení jehož rodného ísla je 

žádáno; u nosit ele rodného ísla narozeného v cizin  místo narození a 

stát ,  na jehož území se narodil,   

  b) ozna ení výdejového místa, které nos iteli rodného ísla rodné íslo, 

o jehož osv ení je žádáno, p id lilo, pokud je výdejové místo žadateli 

známo, 

  c) charakter istiku skute ností, pro n ž je podávána žádost o osv ení 

rodného ísla,  

  d) adresu místa t rvalého nebo jiného pobytu anebo bydlišt  v cizin  

nosit ele rodného ísla, o osv ení jehož rodného ísla je žádáno; 

podává-li za nositele rodného ísla žádos t jeho zákonný zástupce, uvede 

se též jméno, pop ípad  jména, p íjmení a adresa místa t rvalého pob ytu 

nebo jiného pob ytu anebo b ydliš t  v cizin  zákonného zástupce nositele 

rodného ísla,  

  e)  datum sepsání žádosti,   

  f) podpis nosi tele rodného ísla nebo jeho zákonného zástupce, který 

žádost o osv ení rodného ísla podává. 

  
    I k této žádosti p ipojí žadatel o osv ení rodného ísla kopii 

rodného l istu nosit ele rodného ísla, o jehož osv ení je žádáno, 
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pop ípad  jiný doklad o datu a míst  jeho narození; je-li tento doklad 

vyhotoven v jiném než eském jazyce, p iloží se k n mu jeho ú ední 

eklad do jazyka eského. K žádosti se rovn ž p ikládá doklad o státním 

ob anství nositele rodného ísla. 

  

     Ministerstvo na základ  údaj  vedených v regist ru prov í správnost 

postupu výdejového místa, které nositeli rodného ísla rodné íslo 

vydalo, a ve spolupráci se zjišt ným skute ným výdejovým místem pak 

ov í, zda nositeli rodného ísla  

  a) bylo p id leno rodné íslo uvedené v žádosti o osv ení rodného 

ísla,  

  b) bylo p id leno jiné rodné íslo než uvedené v žádosti o osv ení, 
nebo 
  
  c)  rodné ís lo  p id leno neb ylo.  
 
     V p ípadech uvedených v písmenech a) a b) pak ministerstvo vydá 

doklad o rodném ísle, ve kterém krom  nositele rodného ísla a jemu 

id leného správného ísla sou asn  osv í, kým bylo rodné íslo 

id leno,  a  datum jeho p id lení.  

  
   I v tomto p ípad  je doklad o rodném ísle žadateli o osv ení 

doru en do vlastních rukou. 

   
     V p ípad , že nositel rodného ísla nem že doložit, že byla provedena 

zm na jemu p id leného rodného ísla, písemn  požádá ministerstvo o 

potvrzení této zm ny. I tato žádost o potvrzení zm ny rodného ísla 

obsahuje náležitost i, které jsou taxativn  uvedeny v zákon  o evidenci 

obyvatel. 

  
      K žádosti se p ipojí kopie rodného listu nositele rodného ísla, 

pop ípad  kopie jiného dokladu o datu a míst  jeho narození; je-li tento 

doklad vyhotoven v j iném než eském jazyce, p iloží se k n mu jeho 

ední p eklad do eského jazyka. K žádosti se rovn ž p ikládá kopie 
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ob anského pr kazu nebo cestovního dokladu nosit ele rodného ísla 

nebo jeho zákonného zástupce, který je žadatelem o p otvrzení zm ny 

rodného ísla. 

   

       Potvrzení o zm  rodného ísla musí být žadateli o potvrzení 

zm ny rodného ísla taktéž doru eno do vlastních rukou. 

  

 6.  Správní delikty     

 

    Zákon . 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, pamatuje ve svých 

ustanovení i na ešení p estupk  a jiných správních delikt  p i vedení a 

užívání informa ního systému. Má se zde na mysli informa ního 

systému, o kterém b ylo psáno výše a který se týká tohoto konkrétního 

zákona. 

    P estupkem m žeme charakterizovat  jako zavin né jednání, které 

porušuje nebo ohrožuje zájem spole nosti  a  je  za p estupek výslovn  

ozna eno v zákon . 200/1990 Sb. , o p estupcích nebo v jiném zákon , 

nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních 

edpis  anebo o trestný in. P estupek musí být projednán v režimu 

správního ádu, ale i zákona o p estupcích. Na projednání správního 

deliktu se vztahuje pouze správní ád. P estupku se na rozdíl od 

správního del iktu m že dopusti t pouze fyzická osoba (ob an), správního 

deliktu však naproti tomu též osoba právnická (fi rmy, organizace, 

spole nosti ). V drtivé v tšin  p ípad  je práv  porušení ze strany fyzické 

osoby nazýváno p estupkem, p i  deliktech právnických osob mluvíme o 

správních deliktech. Rozdíl bývá zpravidla i ve výši možných pokut. Za 

správní delikty v tšinou hrozí mnohonásobn  vyšš í sankce než za 

estupky.  

 

    Praktický význam má toto rozd lení j iž ve zp sobu projednání v ci. 

Zákon zde jasn  definuje, který správní orgán je p íslušný k projednání 
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es tupku anebo jiného správního del iktu.  Tento postup je  zvolen proto,  

že o p estupku, který souvisí se sou inností fyzické osoby p i 

zabezpe ení správního ízení ve v cech rodných ísel, nebo evidence 

obyvatel ,  je informován p ímo tento správní ú ad.   

 

6.1. P estupek 

 

 P estupku se dopustí ten, kdo 

  

a) p íslušnému správnímu ú adu (ministerstvu nebo p íslušnému 

obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností ) ve lh  jím stanovené 

nep edloží požadované doklady pro ov ení správnosti a úplnosti údaj  

vedených v informa ním s ys tému, 

  

b) ministerstvu nebo p íslušnému obecnímu ú adu obce s rozší enou 

sobností p edloží k ov ení údaj  vedených v informa ním systému 

neoprávn  pozm né nebo pad lané doklady, 

  

c) ministerstvu nebo p íslušnému obecnímu ú adu obce s rozší enou 

sobností ohlásí nep ravdivé údaje k jejich zavedení do informa ního 

systému, nebo 

d) neoprávn  nakládá s rodným íslem j iné fyzické osoby. 

 

     Za p estupek podle písm. a) lze uložit  pokutu do 25 000,-  K , za 

estupek podle ostatních písmen pokutu do 100 000,-  K . 

    Výše uvedené p estupky projednávají v p enesené p sobnosti obecní 

ady obce s rozší enou p sobností,  v hlavním m st  Praze ú ady 

stských ástí ur ené Statutem hlavního m sta Prahy p íslušné podle 

místa pobytu ob yvatele, který se jich dopustil.  

 
      Výnos pokut uložených podle ods tavce 1 je p íjmem obce s 
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rozší enou p sobností, jejíž obecní ú ad pokutu uložil, v hlavním m st  

Praze je p íjmem m stské ásti,  jejíž ú ad pokutu uložil. 

  

      Tak jak b ylo uvedeno výše, p i projednávání p estupk  u ob anských 

pr kaz  a cestovních doklad , i v ešení p estupk  ve v cech rodných 

ísel a informa ního s ystému, ídí se postup jejich projednání zákonem 

.  200/1990 Sb.,  o p estupcích.  

  

6 .2. Správní delikt 
 
    J iného správního deliktu se dopustí právnická osoba, která 
  
a) neoprávn  nakládá s rodným íslem, nebo 
  
b) neoprávn  využívá rodná ísla. 
  
     Za správní delikt podle písm. a) se uloží pokuta do 1 000 000,- K  a 

za správní delikt podle písm. b) pokutu do 10 000 000,- K . 

     Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jest liže prokáže, že 

vynaloži la veškeré úsi lí, které bylo možno požadovat, aby porušení 

právní povinnosti zabránila. 

 

     P i ur ení vým ry pokut y právnické osob  se p ihlédne k závažnosti 

správního deliktu, zejména ke zp sobu jeho spáchání a jeho následk m a 

k okolnostem, za nichž byl spáchán. 

  

      Odpov dnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestli že 

správní orgán o n m nezahájil ízení do 2 let ode dne, kdy se o n m 

dozv l, nejpozd ji však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán. 

  

      Správní del ikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává 

podle zákona . 101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj , ve zn ní 

pozd jších  p edpis ,  Ú ad pro  ochranu  osobních  údaj  /ÚOOÚ/.  P íjem z  

pokut  je  p íjmem státního rozpo tu.  
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     Zde je nutné konstatovat, že práv  pro porušení ochrany osobních a 

cit livých údaj , dochází k pom rn  velkému množství ízení s ÚOOÚ.  

ada  spor , které se  týkají kompetentnosti ukládání sp rávního deliktu 

za porušení zákona . 101/2000 Sb. , o ochran  osobních údaj , ve zn ní 

pozd jších zm n, kon í u soud . Mnohdy se jedná o odvolání subjektu, 

kterému byl ÚOOÚ uložena p okuta za porušení výše uvedeného zákona 

soud m, pro – dle názoru žalobce – nekompeten nost tohoto ú adu. 

Usnesení Ústavního soudu ÚS 143/02, ze dne 28. srpna 2002 jasn  tyto 

pochybnosti žalobc  odmítá.    Ústavní soud jasn  deklaruje, že „ 

Nabytím ú innosti zákona . 101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj  a o 

zm  n kterých zákon , (dnem 1.6.2000) a z ízením Ú adu pro ochranu 

osobních údaj  (§2) došlo ke zm  kompetencí, nebo  oblast ochrany 

osobních údaj  byla sv ena primárn  do p sobnosti zmín ného Ú adu“52 

.odvolávka na ÚS 143/2002   

  Tento princip lze vysledovat i z rozsudku Nejvyššího správního soudu 

ze dne 16.7.2008 .j.  1 As36/2008-77, který ešil spor správního deliktu 

exekutora,  který  podle  §  45  odst.  1  písm.  c  zákona  .  101/2000  Sb.,  o  

ochran  osobních údaj , naplnil podmínky správního deliktu tím, že 

zve ejnil v usnesení o cen  nemovitostí rodné íslo povinného. Obdobn  

hodnotil Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku .j.  7 As 58/2002-40 

postup knihovny, která zpracovávala rodné ísla v rozporu s dikcí zákona 

o ochran  osobních ú daj . 

 

   Vzhledem k tomu, že cílem této práce není podrobné zd vod ování 

zákona . 101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj  ve zn ní pozd jších 

zm n, nejsou uvád ny dalš í judikáty, ešící tuto oblast spojenou s 

ochranou rodných ísel. 

 

 
                                                
52  Usnesení US R 143/02 
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ást G 

 1.  Záv r 

 

Téma diplomové práce,  ob anské pr kazy, cestovní doklady, 

rodná ísla , je, jak jsem uvedla j iž v úvodu práce velice zajímavé. Se 

všemi t mito  ins tituty  a  v  podstat  setkáváme každý den.  Zákony,  které  

jsem ke své práci použila a v ad  p ípad  doslova citovala, ukládají 

každému ob anovi  eské republiky ale  i  cizinci,  aby s  t mito  ins tituty  –  

zejména pak doklady – zacházel jako s ve ejnou lis tinou, která má své 

poslání.  Musím  p iznat,  že  výb r  tématu  byl  jednodušší  než  samotné  

zpracování diplomové práce. Rozsah právních inst itut , které jsou 

obsaženy v legislativ , na kterou js em se musela ve své práci zam it j e 

tak veliký, že jsem byla touto právní úpravou velice p ekvapena. Opakem 

pak  p i  samotné  tvorb  práce  b yl  fakt,  že  k  danému  tématu  není  dostatek  

odborné lit eratury a ani judikát , které by mi p i psaní této práce byly k 

pomoci.    

     Zajímavé b ylo p i psaní diplomové práce historické seznámení se 

vznikem a rozvojem jak ob anských pr kaz , tak cestovních doklad . Je 

možné prohlási t, že jsem b yla p ekvapena „mládím“ t chto dokument , 

zejména s ohledem na historii práva a naopak velkým rozvojem 

technologie vý roby t chto dokument  v moderních d jinách eské 

republiky. Bohužel tento rozvoj mnohdy p edb hl realitu p latnosti t chto 

dokument , zejména ob anských pr kaz , kdy musíme p ipusti t,  že 

stávající platnost n kol ika vzor  t chto dokument  d lá mnohdy adu 

problém  v identifikaci j ejich držitel .  To platí i  o skute nosti,  že rozvoj 

technologie výrob y dokument  a snaha o zabezpe ení bezpe nostních 

prvk  do t chto dokument  je tak rychlá, že na ni mnohdy nelze 

technicky p ipravit ani speciální odborné správní pracovišt . Otázkou je, 

jak daleko se bude vyvíjet technologický proces výroby t chto 

dokument , když v rámci Evropy je v podstat  b ezhrani ní a b ezcelní 

pohyb. Namátkové kontroly a identi fikace osob, ztrácí postupn  na 
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významu. 

tš í ást práce jsem v novala  rodnému íslu, se kterým se sice 

setkáváme dnes a denn , ale p esto m že n kdy p rávní úprava p ekvapit, 

co se tý e rozsahu nebo smyslu jeho využ ívání. Snažila js em se popsat a 

rozebrat klí ové pojmy, které s danou problematikou souvis í. Protože 

problematika rodných ísel je veskrze pod azena pod vnit ní správu, bylo 

nutné nejd íve vymezit pojem vnit ní správa. Jsem si v doma toho, že 

jsem se více nev novala orgán m státní sp rávy a jejich kompetencím. 

Zam ila jsem se pouze na inst ituty a ás ti zákon , které jsou pro danou 

práci zásadní, i když je nutné zd raznit, že v dané legislativ  není nic, 

co b y tam neb ylo pot ebné.    Další pojmy jako informa ní s ystém, 

identi fikátor fyzických osob, evidence a osobní údaj se p ímo vztahují 

k danému tématu a jejich vymezení dalo celé práci jasné hranice. Co se 

tý e úpravy v zákon , nejsou rodná ísla p edm tem samostatného 

zákona, jsou spojeny s evidencí ob yvatel. P es to jsem se evidenci 

obyvatel jako takové snažila vyhnout a zam ila se na rodná ísla a 

ins titut  matriky.   

     ást  o matrikách, resp.  stru ný náhled do problematiky, byla 

za azena do diplomové práce hlavn  z d vodu celé sys tematiky práce. 

Celá práce je založena na právní úprav , kdy každá ást tématu 

diplomové  práce  má  sv j  vlastní  a  speciální  zákon.  K  tomu  je  nutné  

podotknout, že jako ervená nit se všemi t mi zákony p rolíná otázka 

bezpe nosti a ochrany jak ob anských pr kaz , tak ces tovních doklad , a 

v neposlední ad  ochrana rodných ísel , jako osobního údaje fyzické 

osoby. P esto, že jsem do diplomové práce neza adila kapitolu 

novanou ochran  osobních údaj , která by popisovala speciální zákon 

o ochran  osobních údaj , jsem p esv ena, že zmínky o tomto zákonu 

jsou zde zahrnuty a adekvátn  jsou zasazeny v ástech, které se týkají 

ochrany jak ve ejných lis tin, tak osobních údaj . Je mi zcela jasné, že 

samotné postavení Ú adu pro ochranu osobních údaj  j e v sou asné dob  

nedílnou sou ástí práva a s problematikou rodných ísel neodd liteln  
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souvisí.   

 

Pokud si ješt  na záv r vše shrneme, tak rodné íslo je vlastní 

všem fyzickým osobám, které spl uj í  n kterou ze zákonem vymezených 

podmínek a je neodd litelnou sou ástí ve ejných listin, mezi které pat í 

ob anský pr kaz a cestovní doklad. P esto, že rodné íslo vzniklo teprve 

po druhé sv tové válce a od doby svého vzniku prošlo n kolika zm nami, 

které se na první pohled nezdají zas až tak podstatné, má rodné íslo 

zásadní vliv nejen na oblast evidence obyvatel, ale i na podstatu, ú el a 

smysl samotného užívání rodných ísel. Jaká bude budoucnost rodného 

ís la se dá nyní t žko íci. Je však zcela p rokazatelné, že bude nahrazeno 

jiným identi fikátorem, který bude stanoven dohodou více zemí, nap íklad 

Spole enstvím Evropské unie. Zcela jasné je, že ke s tejnému záv ru 

sp je i vznik jednotného dokladu totožnosti , který v budoucnu nahradí 

stávající doklad prokazující totožnost fyz ické osoby v zemi jeho p vodu 

a doklad umož ující mu p ohyb v jiných státech. áste nou „brzdou“ v 

tomto rozvoji j e rozmáhání se terorizmu ve sv  a snaha všech stát  o 

ochranu proti n mu.   

V  sou asnosti  je  rodné  íslo  p esn  tím,  ím  by  m lo  být.  Je  to  

íselný kód, vytvo ený podle jednoduchých pravidel, vlastní každé 

fyzické osob , která sp l uje zákonem dané podmínky, který je užíván 

edevším pro ú ely identi fikace a evidence fyzické osoby. To platí i o 

dokladech, která jsou popisovány v této práci.  

Pokud tedy cílem této práce bylo vymezi t a lépe porozum t dané 

problematice, v ím, že ho b ylo dosaženo. 

 

 

2. Resumé  

As I have already stated at the beginning of my diploma thesis , the topic 

of the thesis,  identity cards, travelling documents, birth identification 

numbers,  is very interesting. In fact, we meet all these institutes every 
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day. The laws used for my work and quoted by me in many cases impose 

on every ci tizen of the Czech Republic as well as foreigner to deal with 

such inst itutes - and especiall y personal documents - as a public deed 

having its  specific  role.  I  have to  admit  that  the  selection of  the  topic  

was much easier than the preparation of the diploma thesis itsel f. The 

extent  of  the  legal  ins titutes  contained in  legis lation,  to  which I  had to  

concentrate in my work, is so large that I was genuinely surprised b y this 

legal regulat ion. During the preparation of the work, the opposite was 

true, that there is no sufficient specialized literature or judicial decisions 

to the given topic which might help me in writing this thesis . 

 

 When I  was writing the  diploma thesis ,  it  was  interes ting to  make 

oneself familiar historically with the rise and development of both 

identit y cards and travell ing documents.  I  can say that  I  was surprised by 

the "short history" of these documents, especially with regard to histor y 

of law and a large development of technology of production of such 

documents in modern history of the Czech Republic. Unfortunately, 

many times this development got ahead of reality of validit y of such 

documents, especially identit y cards, where we have to admit that the 

exist ing parallel validit y of several specimens of these documents causes 

often many p roblems in  ident i fication of  their  holders .  This  holds  also 

good for the fact that the development of technology of production of 

documents and the endeavour to secure the safety elements in these 

documents is so rapid that it  is many times even impossible to prepare a 

special technical administrative workplace for it.  The question arises, 

how far the technological process of production of these documents will 

develop, i f there is in fact a duty free movement without borders within 

the framework of Europe. Random controls and identi fication of persons 

have been los ing their  importance gradual ly.  

 

 I  devoted a  large part  of  the  work to  birth  identi fication numbers .  
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We meet  them every day,  but  never theless,  their  legal  regulation may 

sometimes surpris e, as far as the extent or sense of thei r use is 

concerned. I tried to describe and analyze the key terms related to the 

given issues .  As the  matters  of  bi rth  ident i fication numbers  are  subject  to  

internal adminis trat ion, i t was fi rst necessary to define the term internal 

adminis tration.  I  am aware of  the  fact  that  I  was unable  to  devote  myself  

more to  the  bodies  of  s tate  adminis t ration and their  powers .  I  focused 

myself onl y on insti tutes and parts of laws which are fundamental for the 

given thesis ,  although I  have to  emphasize  that  there  is  nothing in  the  

given legislation which would not b e necessary there. Other terms, as for 

example information system,  identi fier  of  individuals ,  files  and personal  

data  relate  di rectly  to  the  given topic,  and their  definition gave clear  

limits  to  the  whole  thesis .  As far  as  the  regulation in  law is  concerned,  

birth identification numbers do not form subject of any independent law; 

they are connected with regis ter of citizens. In spite of that, I t ried to 

avoid the register of citizens as such, and I focused on birth 

identi ficat ion numbers  and the  ins titute  of  regis t ry.  

 

 A part  on regis t ries ,  or  rather  a  brief  int roduction to  the  problems,  

was included in  my thesis  mainly for  the  reason of  s ystematics  of  the  

work. The whole work is based on legal regulation, where each part of 

the  topic  of  the  thesis  under lies  to  its  own special  law.  I  have to  point  

out that the issue of safety and protection of both identit y cards and 

travelling documents, and also protection of birth identification numbers 

as personal data of natural persons connects all these laws as their 

central theme. In sp ite of the fact that I have not included the chapter 

devoted to personal data p rotection in my thesis, which would describe 

the  special  law  on  p ersonal  data  protect ion,  I  am  convinced  that  this  law  

is mentioned here and that the references to it are included adequately in 

parts concerning protection of b oth public deeds and personal data. It is 

quite clear to me that the p osi tion of the Office for Personal Data 
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Protection its elf forms at present an integral part of law and it is 

connected with  the  issues  of  birth  identi fication numbers  inseparably.  

 If we summarize everything at the conclusion, the birth 

identi ficat ion number  is  own to  all  natural  persons meet ing some of  the  

conditions defined b y law and forms an inseparable part of public deeds, 

including the identit y card and t ravelling document. In sp ite of the fact 

that the b irth identi fication number came into existence as late as after 

World War II, and that it has undergone several changes since its rise, 

seeming not  too s ignificant  at  firs t  sight,  the  birth  identi fication number  

has a fundamental impact not only on the area of register of citi zens, but 

also  on  the  substance,  purpose  and  sense  of  the  actual  use  of  birth  

identi ficat ion numbers .  It  is  di fficult  to  say now how the future  of  birth  

identificat ion numbers will be. It is, however, quite well demonstrable 

that  the  birth  identi fication number  will  be  replaced b y some other  

identi fier to be set b y an agreement of more countries, for example the 

European Union community.  It  i s  quite  clear  that  in  the  future  the  same 

conclusion may be expected at  a  rise  of  a  unified identit y  card which 

will replace the exist ing document proving identit y of a natural person in 

the country of origin, and a document enabling to move in foreign 

countries. A part ial hindrance to this development is spread of t errorism 

in the world and the effort of all states to protect their citizens from it.  

 At present, the birth identi fication number is exactly what it 

should be. It is a numerical code created according to simple rules, own 

to each natural person meeting conditions set down by law, which is used 

especially for the purpose of identi fication and registering of the natural 

person. The same holds good also for the documents described in this 

thesis.  

 

 If  therefore  the  objective  of  this  thesis  was to  define  and 

understand better the given problems, I believe that this objective has 

been achieved.  
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