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Úvod  

 

     Jako téma své diplomové práce jsem si zvo lila téma „ob anské 

pr kazy, cestovní doklady, rodná ís la“ 

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

ob an dostává do denního styku a jsou nepostradatelnou sou ást í jeho 

ident it y. Samotný histo r ický vývo j osobního dokladu a jeho obm na 

reagu jící na zm ny spo le enských ád  a zejména rozvo je 

techno logických možnost í zabra ujíc ích výrobu fa lz ifikát  t chto 

doklad  je velmi za jímavý. Rodné ís lo je pak údaj, který v podmínkách 

eské republiky má své nezastupitelné místo v jeho ident ifikaci a který i 

es n které snahy o jeho zrušen í je jeden z mála nepostradatelných 

ident if ikátor  ob ana eské republiky.  Rodné ís lo  provází  ob ana od 

jeho  narození  až  po  jeho  úmrt í.  I  pak  je  to  údaj,  který  nelze  op tovn  

nikomu p id lit .  Práv  rodnému íslu a legis lat ivním úpravám ve 

spec iálním záko n , jsem v novala velkou ást této diplomové práce. Toto 

zd vod u ji t ím, že zat ím co u inst itutu ob anských pr kaz  a cestovních 

doklad  dochází k postupnému rozvoji, zejména techno logickému 

zpracování vzoru a formy t chto ú edních list in, u rodných íse l je 

zajímavá a velmi d ležit á otázka jeho vytvo ení, p id lení, reg ist race, 

ípadných zm n nebo ov ování jeho pravdivost i a pravost i. Rodné íslo 

je jediným ident ifikátorem fyzické osoby, která provází po ce lý život . 

  

      Výrazné zm ny v oblast i osobních doklad , které jsou gestorovány 

orgány ve ejné správy, byly nutné zejména po vzniku samostatné eské 

republiky  v  roce  2000  a  dále  pak  vstupu  eské  republiky  do  Evropské  

unie v roce 2004. Z lenství eské republiky v EU vyp lývají eské 

republice ur ité práva ale i povinnost i, který se automat icky p enáší do 

práv a povinnost í svých ob an  a dokonce i „fyzických osob“, které 

nemají ob anství eské r epubliky a dlouhodob  žijí na území našeho 

státu.  lenství  eské republiky umož uje ob an m našeho státu vo lný 
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pohyb po lenských zemích Evropské unie, které je zabezpe eno v 

souladu s p ís lušnou právní normou Evropského spo le enství. Mezi 

povinnost i ob ana je pak pé e o ve ejnou list inu, kterou jsou ob anský 

pr kaz a cestovní pas zákonem deklaro ván.  

 

     Závažnost  fakt ických a zejména legislat ivních zm n je  dokladována 

t ím,  že  speciá lní  zákony o ob anských pr kazech a  cestovních dokladech 

byly v novodobé histo r ii eské republiky, zejména pak po roce 1999 

ko likrát novelizovány. Poslední novelizace, jak zákona o ob anských 

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

2010 zákonem . 424/2010 Sb. Zajímavost í u obou zákon  a p íslušných 

provád cích p edpis  je, že stále je v platnost i n ko lik verz í jak 

ob anských pr kaz , tak i cestovních doklad  – pas  – což mnohdy 

komplikuje jak kontro lní innost subjekt , provád jící kontro lu 

totožnost i ob ana. 

 

    Dá se íci,  že obdobný legis lat ivní proces,  probíhal i  v oblast i  rodných 

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

obyvate l,  prob hla zákonem .  458/2011 Sb. 

 

      Samotné vypracování  diplomové práce bylo velmi náro né z hled iska 

pom rn  malého množství lit eratury k danému tématu a malého po tu 

judikát . Jako základní a nosné pro vypracování dip lomové práce se tak 

staly samotné zákony a provád cí p edpisy Ministerst va vnit ra eské 

republiky. 

 

            V jednot livých kapito lách popisuji  vývoj inst itut ,  zejména 

ob anských pr kaz  a cestovních doklad  k I .  tvrt let í  2012. 
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ást A 

 

1. Historický vývoj osobních doklad  

 

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

na zrušení nevo lnict ví, ímž se otev ela možnost zprvu vo ln jš ího, 

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

objevovat pot eba, aby bylo možné prokázat totožnost fyz ické osoby. 

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

státem na stran  druhé. 

     Pokud jde o cestovní  doklady,  tak d vod je jich „zavedení“  byl  

pon kud odlišný. Prvopo átky byly zaznamenány po Velké francouzské 

revo luci (1789 – 1799) a m ly ubezpe it kontrolu, kdo opoušt í Francii, 

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 systému v monarchii.  Na toto na ízení 

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

listopadu 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 . 

    Tzv. císa ské na ízení .31/1857 . z., bylo spo le né jak pro ob anský 

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

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

obsahem  byla  i  fotografie,  podpis  a  info rmace  o  vydávajíc ím  ú adu.  O  

takovýto doklad mohl každý žádat dobrovoln , nap íklad na po lit ickém 

ad  I .  instance.   

      V pr hu n mecké okupace bylo na ízením íšského protektora 

Konstant ina von Neuratha, ze 17. b ezna 1939 zavedena první povinná 

legit imace. Šlo o jakousi poznávací kartu, která byla nazývána 
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„kennkarta“. V podstat  na toto na ízení navázal první zákon 

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

Povinnost í bylo mít ob anský pr kaz v celém pohrani ním pásmu s 

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

dokument ident ifikace ob ana do eského právního ádu. Zapisovány 

byly nacionále a  stav držitele  a  d t i  mladší  15 let .  V p ípad  zneužit í,  

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

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

s íce  odn t í  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 t iletém hospodá ském plánu rozvo je 

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

t ímto na ízením musela mít každá osoba se státním ob anstvím na území 

eskoslovenské republiky starší 15 let platný ob anský pr kaz. Výjimku 

pro osoby mladší než byl v k 15 let , mohl ud lit pouze ministr národní 

bezpe nost i. Ob anské pr kazy byly vydány na období 5 let a to 

okresním odd lením Ve ejné bezpe nost i.  

     S rozvo jem tehdejš í eskoslovenské r epubliky, docházelo ke zm nám 

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

st ránkách v ervených deskách, které m ly venkovní bal ne jd íve 

z plátna, pozd ji byly používány obaly p lastové. Na obalu byl vyt išt n 

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

platný pro dané období.  

     Tyto ob anské pr kazy obsahovaly základní  informace o jeho držitel i  

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

rodné ís lo,  zam stnavatel,  nejvyšší  dosažené vzd lání,  branný pom r 

(vo ják/nevo ják) ,  údaje  zdravotnické,  jako nap íklad o kování  prot i  

tetanu, krevní skupina a podskupina, údaje o závažných chorobách, dále 

pak p ípadné omezení k právním úkon m, jména rodi , manžel  a d t í. 

Takový ob anský pr kaz vydávalo okresní  odd lení  Sboru národní  
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bezpe nost i a to eskoslovenským ob an m, kte í dosáhli v ku 15 let . 

Tato praxe byla v podstat  ustálena až do p ijet í zákona .  328/1999 Sb., 

o ob anských pr kazech, ve zn ní pozd jš ích p edpis  ( dále jen 

„zákon“). 

 

    Ustanovení § 2, odst. 1, zákona, definu je ob anský pr kaz jako 

„ve ejnou listinu, 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, kde se vydávají 

a da lší náležitost i, v etn  vzoru nových ob anských pr kaz  a stanovení 

platnost i ob anských pr kaz  vydaných p ed ú innost í tohoto zákona, 

pop . jeho novelizace. Uvedený zákon byl celkem 15 x novelizován. 

Vedly k tomu, jak bylo uvedeno výše,  zejména zm ny souvisejíc í  se 

vstupem a p ijet ím eské republiky do Evropské unie a dále pak 

techno logické zpraco vání ob anských pr kaz , které se p izp sobu jí 

modernímu t rendu používaného v Evrop , v etn  biometr ických 

bezpe nostních prvk  zabra ující fa lzifikac i této ve ejné list iny. 

  

    S ú innost í od 1.1.2012  jsou vydávány nové ob anské pr kazy, o 

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

ob ané,  kte í  nemají  na území eské republiky trva lý pobyt .  Výjimka je  

stanovena u o b an , kte í jsou soudem zbaveni právní zp sobilost i.  Za 

tyto osoby m že požádat  o  ob anský pr kaz soudem stanovení  

opatrovníc i nebo zákonní zástupci.  

 

2.  Vztah eské republiky k Evropské unii  

 

     Propojenost  eské republiky s  Evropskou unií  je  v  sou asné dob  víc  

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

republiky. V roce 1998 byla zahájena p ístupová jednání s R a dalš ími 
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žadate li o vstup. 30. b ezna 1998 pro b hlo setkání ministr  zahran i ní 

lenských a kandidátských zemí v Bruselu a  o den pozd ji,   zahá jila  

Evropská unie jednání s eskou republikou a dalš ími státy tzv. 

lucemburské skupiny  ( R, Slovinsko, Estonsko, Kypr,  Ma arsko a 

Polsko) o jejich vstupu do unie. Smlouva o p istoupení byla podepsána 

16. dubna2003 v Aténách za p ítomnost i hlav stát . Smlouva byla dále 

rat ifikována národními par lamenty patnáct i starých lenských 

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

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

Spole enství.  Toto právo je  vytvá eno smlouvami,  které  p ijímají  orgány 

EU.  Jde  o  smlouvy z izovací  a le  i  o  smlouvy jiné,  stanoviska,  sm rnice  a  

na ízení. U sm rnic se setkáme s ucelením nebo sjednocením práva, na 

rozdíl od na ízení, která jsou p ednostní p ed vnit rostátním právem. V 

souladu s na ízeními EU, musí být provedena zm na zákon  a 

legislat ivních pravidel tak, aby tyto nebyly v nesouladu práv  s 

na ízeními Evropské unie. Sjednocuje se tak ve vymezených právních 

inst itutech právní rež im Spole enství. Mezi takové pat í i  na ízení EU k 

vo lnému pohybu ob an  Evropského spole enství. 

  

     Svobodný pohyb osob, jako základního práva ob ana je ízen 

sm rnicí Evropského par lamentu a rady, íslo 2004/38/ES ze dne 29. 

dubna 2004. Tato sm rnice ukládá povinnost být vlastníkem platného 

dokladu totožnost i anebo dokladu cestovního a to pro všechny ob any 

lenských stát  EU. Na ízení  EU zárove  ukládá všem lenským stát m  

ijmout vlastní právní normy o zajišt ní bezpe nost i a biometr ických 

prvcích, které jsou sou ást í bezpe nost i cestovních doklad . 

      

 
3. Legislativní vývoj ob anských pr kaz  a souvisejících p edpis  od 

vzniku eskoslovenské republiky 
 

 Prvním d ležitou právní normou je – Na ízení vlády republiky 
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eskoslovenské .481/1919 Sb., kterým se zavád jí všeobecné 

ob anské legit imace.  

 
 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  plat í  dosud;  

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

vým nu ob anských pr kaz  bez strojov itelných údaj ; je 

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

tzv.  karty.   

 

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

zákon o ob anských pr kazech a záko n o cestovních dokladech 

 
ást B 

 
Základní pojmy a instituty – sou asná právní úprava  

 
Ob anský pr kaz 

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

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

eské republiky (dále jen "státní ob anství") , jakož i další údaje v ní 

zapsané. 1)  Ob anský pr kaz je povinen mít každý, kdo je ob anem eské 

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

republiky. Díky žádost i lze vydat i ob anský pr kaz i pro osobu mladš í 

                                                
1  § 2, odst.1, zák. . 328/1999 Sb., o ob anských pr kazech, ve zn ní pozd jších p edpis  
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15 let  v ku,  ste jn  tak i  ob anovi,  který nemá t rvalý  pobyt  na  území 

eské republiky. Ob ané, kterým byla rozhodnut ím soudu omezena 

právní zp sobilost mají povinnost stejnou.  U osob, s omezenou 

zp sobilost í díky soudnímu rozhodnut í musí o ob anský pr kaz zažádat 

osoba, která je zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, kterého 

ustanovil soud. To v podstat  p ipoušt í ustanovení § 4 odst. 4 zákona i u 

osob zbavených zp sobilost i k právním úkon m. 

 
 
Cestovní doklad - pas 
 
     Cestovní doklad je ve ejná list ina oprav ující o b ana k p ekra ování 

státních hranic eské republiky p es hrani ní p echod, nestanoví-l i j inak 

mezinárodní smlouva, jíž je eská republika vázána. Cestovním 

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

íslo , podobu, státní ob anství eské republiky a da lší údaje zapsané 

nebo zpracované v cestovním dokladu podle  tohoto zákona .  Je  základním 

dokumentem, který je pot eba pro vstup a projížd ní jinými státy. 

       Cestovní pasy zárove  dek larují právo na ochranu v zahrani í 

státem,  který tento dokument  vydal,  vstup do zem , která  ho vydala.  

Cestovní  pasy obvykle obsahují  fotografii  držit ele,  podpis  držitele,  

datum narození, národnost a n kdy další znak y ident ifikující lov ka. 

Mnoho zemí do pas  za íná zahrnovat i t išt nou, st ro jov itelnou oblast 

doklad , usnad ující zpracování a následnou kontro lu. Moderní pasy 

obsahují  také ip,  který krom  b žných údaj  m že vo liteln  o bsahovat  

také údaje biometr ické, které usnad ují ident ifikac i 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 

ípadech je vízum ud lováno p ímo p i p ekra ování hranic formou 

ot isku razítka.  
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Vnit ní správa 

     Zákon .  2/1969 Sb. ,  o  z ízení  ministerstev a  jiných úst edních 

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

dopln ní, stanoví v § 12, že Ministerstvo vnit ra je úst edním orgánem 

státní správy pro vnit ní v ci. Ve v cné p sobnost i Minister stva vnit ra, 

majíc í vztah k této dip lomové práci pat í oblast : jména a p íjmení, 

matr ik, v ci státního ob anství, ob anských pr kaz , evidence 

obyvatelstva, rodná ísla, cestovní doklady. 

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

upravujícími jej ich jednot livé úseky podílejí  krajské ú ady a v p enesené 

sobnost i  ú ady pov ených obcí.  

      

Ve ejná listina 

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

nikde s jednocena, m žeme ji charakter izovat jako list inu, kterou vyda l 

orgán ve ejné moci  v mezích své pravomoci.  M že to být  i  j iná l ist ina,  

kterou zvláštní p edpis za ve ejnou ozna í. P edpokladem zde je, že 

ve ejná l ist ina má autent i nost  a  pravdivost .  Pad lání  nebo pozm ování  

ve ejné list iny 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 odst. 3 používá širší vymezení, do n jž 

krom  list in  vydaných státními orgány zahrnuje  i  list iny vydané orgány 

územních samosprávných celk .   

     Ve v cech trestních je definován pojem ve e jné l ist iny v § 131 zákona 

. 40/2009 Sb., t restní zákoník, ve zn ní pozd jších úprav, jako list inu 

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, potvrzu jící, že jde o na ízení nebo 
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prohlášení orgánu nebo jiného subjektu, který list inu vydal, anebo 

osv ujíc í n kterou právn  významnou skute nost . Ve ejnou list inou je 

i  list ina,  kterou prohlašuje  za  ve ejnou jiný právní  p edpis,  a  ste jnou 

ochranu prot i je jímu pad lání navíc získávají i ve ejné list iny, vydané 

orgány cizího státu, pokud mají na území eské republiky podle 

mezinárodní  smlouvy své ú inky.  

     Vý et ve ejných list in, které jsou taxat ivn  uvád ny ve speciálních 

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

pouze p ipomenout ty, které vedle již 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 tato diplomová práce psána.

      

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

(notá ský ád) jsou ve ejnými list inami notá ské záp isy a jejich 

stejnopisy, výpisy z notá ských zápis  a list iny ov ené a vydané notá i 

podle  tohoto zákona.  

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

Sb. ,  o informa ních systémech ve ejné správy,  i  list inné výpisy a ov ené 

výstupy z informa ního systému ve ejné správy po ízené podle § 9 téhož 

zákona (nap íklad prost ednictvím systému Czech Po int). 

 

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

pozd jších zm n, jsou ve ejnými list inami vysv ení, d iplomy a výu ní 

listy vydané podle tohoto zákona. Podle zákona musí ško ly evidovat 

formulá e pro tyto dokumenty,  prázdný formulá  však ve ejnou list inou 

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

jsou ve ejnými list inami vysokoško lské diplomy a dodatky k t mto 

diplom m. 
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ást C 

 
1. Ob anské pr kazy - jej ich 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 

speciálního zákona. Ob anský pr kaz je zárove  dokladem o p id leném 

rodném ísle, tak jak to definuje v ustanovení § 15 písm. c) zákon . 

133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných ís lech a o zm  n kterých 

zákon . 

 

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

zákon o ob anských pr kazech a zákon o cestovních dokladech (dále jen 

„vyhláška“) , stanoví t i vzory ob anských pr kaz . 

 

 Jedná se  o: 

a)  ob anský pr kaz se stro jov itelnými údaji a s kontaktním 

elektronickým ipem (§ 2 odst.  2 písm. a) zákona),  

b)  o ob anský pr kaz se strojov it elnými údaji (§ 2 odst. 2 písm. b) 

zákona),  

c)  ob anský  pr kaz  bez  st rojov itelných  údaj  (§  2  odst .  2  písm.  c)  

zákona ). 

 
1.  Ob anské pr kazy se st ro jov ite lnými údaji 

Lh ta platnost i na 5 let je vydáván u ob an  mladších 15 let a na 

dobu 10 let je vydáván u osob starší 15 let 

 

2.  Ob anské pr kazy bez st ro jov itelných údaj  

U tohoto druhu ob anských pr kaz  rozd lujeme lh tu p latnost i na 
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1 m síc, 3 m síce a 6 m síc : konkrétn  ustanovení § 10 stanoví 

dobu platnost i 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  techno logi i  t rvajíc í  déle  

než 7 kalendá ních dn , nebo 

2. v d sledku katastrofy nebo jiné mimo ádné událost i,  

 kdy nelze vydávat ob anské pr kazy uvedené v § 2 odst. 2 p ísm. 

a) a b),  

  

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

bezprost edn  po nabyt í státního ob anství ud lením, 

  

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

v souvis lost i  s  výkonem vo lebního práva,  nebo z  d vodu ztráty,  

odcizení,  poškození  nebo zni ení  ob anského pr kazu.“2 

 

     O ob anské pr kazy musí ob an podat žádost na místn  i v cn  

íslušném správním orgánu. Žádost i se podávají na ú ad  obecního 

adu s rozší enou p sobnost í, u ú adu m stské ást i statutárního m sta 

nebo elektronickou cestou.  

 

2. Žadatelé o ob anský pr kaz 

 

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

podává zákonný zástupce, nebo p stoun, což je osoba, která byla 

pov ena výchovou nezlet ilé  osoby,  která  nedosáhla  15 let  v ku,  dále  

také editel za ízení, které vykonává ústavní pé i na základ  rozhodnut í 

soudu. Všechny tyto osoby musí k žádost i p ipo jit souhlas a ov ený 

podpis. Pokud se žádost podává p ed obecním ú adem s rozší enou 
                                                
2 § 10 odst. 2 zákona . 328/1999 Sb., o ob anských pr kazech 
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sobnost í, kde byl 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.  Opatrovník nebo 

zákonný zástupce podává žádost i v p ípad  osob, které nejsou zp sobil í 

zažádat o ob anský pr kaz, nebo osoby, které byly zbaveny zp sobilost i 

k právním úkon m soudem, nebo zp sobilost jim byla omezena. Pokud 

však jde o pr kazy se stro jov it elnými údaji, je vyžadována p ítomnost 

osoby, které má být ob anský pr kaz vydán a to z d vodu po ízení 

podpisu s fotografií.   

 

     Ob an starší  15 let ,  podává žádost sám s t ím, že p edloží p ís lušnou 

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  plnou moc.  V takovém p ípad  

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

strojov itelnými údaji použít podpis a fotografie z databáze 

informa ního systému evidence ob anských pr kaz .  

 

3. Údaje zapisované do ob anského pr kazu 

 

          Ustanovení § 3 zákona .  328/1999 Sb.,  vymezuje údaje zapisované 

do ob anského pr kazu. Jde o údaje vztahujíc í se k fyzické osob , údaje 

vztahujíc í se k ob anskému pr kazu a údaje, které se vztahují k orgánu, 

který  tento  pr kaz  vydal.   Jsou  to  údaje  stanovené  t ímto  zákonem  a  

digit ální zpracování podoby ob ana a jeho podpisu. Ob anský pr kaz 

obsahuje úda je stanovené zákonem a fotografi i  ob ana – držitele  

ob anského pr kazu. 

  

      Údaji  zapisovanými do ob anského pr kazu jsou údaje o b ana:  
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     a)  jméno, pop ípad  jména, p íjmení,  pohlaví,  státní  ob anství,  

datum,  místo  a  okres  narození,  rodné  ís lo ,  adresa  místa  t rva lého  pobytu  

a rodinný stav nebo registrované partnerství (dále jen „partnerství“). U 

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

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

podání žádost i o vydání o b anského pr kazu. U ob an , kte í nejsou 

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

ob anského pr kazu nezapisuje, 

  

     b)  ú ední  záznamy obsahujíc í  nezkrácenou podobu jména,  pop ípad  

jmen a p íjmení, pokud byly zapsány ve tvaru uvedeném d le tohoto 

zákona, 

  

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

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

  

d) strojov it elné údaje zapisované, které definuje zákon. 

 

     Zákon p ipoušt í ješt  da lší 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 t ento ob an  s i nebude 

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

do ob anského pr kazu nezap íše. 

  

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

abso lventa vyšš í odborné ško ly, akademický t itul, stavovské ozna ení, 

jiný t itul abso lventa vysoké ško ly, ozna ení „docent“ nebo „pro fesor“ 

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,  t itul  nebo v deckých hodnost í  a  nelze-l i  je  

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



  

 19 

ob an, které z nich se zapíší. 

  

      Do  kontaktního  elektronického  ipu  se  zapíše  íslo  ob anského  

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

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

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

nich se zap íš í. 

 Skute nost i 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  ob an o ob anský pr kaz se st rojov i telnými údaji  a to bez 

rozd ílu, zda je s ipem nebo bez n j, pot ebuje p i podání žádost i o 

vystavení tohoto ob anského pr kazu nás ledující:  

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

vyvrát il nesrovnalost i a potvrdil údaje, které jsou vedeny v registru 

obyvatel, registru ob anských pr kaz  nebo evidenci cestovních 

doklad . Žádost o ob anský pr kaz již nevypl uje na p edt išt ný 

formulá  žádost i,  a le  pouze p ekontroluje  správnost  údaj  na t iskopise,  

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

všechny údaje  souhlasí,  potvrdí  je j  žadatel  vlastnoru ním podpisem. 

 

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

naopak zažádáno s vypln nou žádost í, která se vyzvedne na daném 

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

zákonem nebo doklad, který by p ípadn  vyvrát il nesrovnalost i.  

 
     Veškeré doklady, které p edkládá žadatel, musí byt v or iginále, 

ov ené kopii  anebo též ov eným opisem. 
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     Žádá- li o ob anský pr kaz žadatel poprvé a to pro ob ana s t rvalým 

pobytem na území eské republiky, je t eba p edložit rodný list ; doklad 

o státním ob anství pouze v p ípad , jsou- li nesrovnalost i nebo 

pochybnost i.    

 

    Osoby, kterým byla právní zp sobilos t soudem omezena, u takových 

ob an  je požadován rodný list osoby, které má být ob anský pr kaz 

vydán,  rozhodnut í  soudu o tom, že mu byla  soudem zp sobilost   a  doklad 

totožnost i opatrovníka, nebo jiného zákonného zástupce. Jde bu  o 

omezení zp sobilost i,  nebo o zbavení zp sobilost i k právním úkon m. 

 

    P i vydání prvního ob anského pr kazu, který se vydává ob anovi se 

zbavenou zp sobilost í,  je  nutno p edložit  rodný list  ob ana,  kterému se 

má ob anský pr kaz vydat ,  ob anský pr kaz opatrovníka nebo zákonného 

zástupce a rozhodnut í soudu, který rozhodoval o zbavení zp sobilost i 

žadatele. 

 

    P i podání žádost i o vydání nového ob anského pr kazu ob anovi 

eské republiky, je nutno p edložit dosavadní ob anský pr kaz, nebo 

doklad o zm  t itulu, rodinného stavu, bydlišt  a jiných zm ných 

údaj .   

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

dn  p ed ukon ením platnost i dosavadního ob anského pr kazu. 

Budeme-li se prokazovat prošlým ob anským pr kazem, je pot ebné mít 

u  sebe ješt  doklad jiný,  nap íklad platný pas,  rodný list .  V p ípad  

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

prokázat  se  potvrzením  do  doby,  než  bude  vyhotoven  nový  ob anský  

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

k podání žádost i o vydání tohoto dokladu využít jak list innou žádost , t ak 

elektronický formulá .  

  

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

základ  vypln ných formulá , které nalezne žadatel na p ís lušném 

obecním ú ad  s rozší enou p sobnost í nebo na internetových st ránkách 

Ministerst va vnit ra eské republiky.  

      Správní poplatky jsou upraveny v zákon . 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve zn ní pozd jš ích úprav. 

a) poplatek za vydání ob anského pr kazu s platnost í na 1 m síc je 100 

; 

b) poplatek za vydání ob anského pr kazu s platnost í na 3 m síce je 100 

.  

     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 , a le jsou vyt isknut y 

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

platný doklad totožnost.  Ob an pouze podepíše vyt išt ný dokument.  

a) Správní poplatek za vydání tohoto druhu ob anského pr kazu je 500,-

 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 poškození,  zt ráty  nebo odcizení,  je  

žadate l o nový pr kaz povinen zap lat it správní poplatek 100,- K . 

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

let , kte í jsou bez trvalého pobytu na území eské republiky iní 100,-

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

žádost i  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 it elnými úda j i 

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

s  rozší enou p sobnost í  a  v  Hlavním m st  Praze u místn  p ís lušného 

adu m stské ást i Prahy 1 – 22 nebo také v elektronické podob  místn  

ís lušného obecního ú adu obce s  rozší enou p sobnost í  a  to  tehdy:  

a)  lze- l i  použít  dig ita lizovanou fotograf ii  ob ana zárove  s  jeho 

podpisem, které jsou evidované v databázi cestovních doklad . 

V roce 2013 již bude možné erpat z databáze ob anských pr kaz , 

jest li  neuplynu la doba od jej ich vydání  více než jeden rok a ob an se 

výrazn  nezm nil.  

b) lze-li žádost zaslat prost ednictvím datové schránky. Pokud není 

doru ena formou datové schránky,  nezbytnost í  je  opat it  takovou 

žádost zaru eným elektronickým podpisem, který je podložen 

kvalif ikovaným cert ifikátem, vydaným poskytovatelem s akred itací 

na tyto služby. 

            
4.4. Ob anský pr kaz bez strojov itelných údaj  
 
     Ob anské pr kazy bez strojov itelných údaj  se vydávají  u místn  

íslušného obecního ú adu obce s rozší enou p sobnost í. adíme sem:  

a)  Magist rát m sta Brna, pokud je u ob ana nezjist it elný t rvalý 

pobyt , nebo ob an nem l t rvalý pobyt na naše m území, 

b) obecní ú ad obce s rozší enou p sobnost í, kde má ob an eské 

republiky t rvalý po byt , nebo 

c) obecní ú ad obce s rozší enou p sobnost í, který je p ís lušný 

poslednímu t rvalému pobytu na našem území,  a  to  tehdy,  nemá-l i  

ob an t rvalý pobyt na území eské republiky. 
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     Ob anského pr kazu, který je bez strojov itelných údaj , m že být 

vyzvednut pouze u obecního ú adu obce s rozší enou p sobnost í, které je 

vázáno na místo t rvalého pobytu. 

Novinkou je  tzv.  bezpe nostní  osobní  kód,  který s i  každý z  ob an  zvo lí  

sám p i p evzet í 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 ís lic. 

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

setkáváme nap . u p latebních kreditních karet . 

     Osobní bezpe nostní kód si každý žadatel vo lí sám, p i p evzet í 

ob anského pr kazu. Doporu uje se íslo ádn  pro myslet , aby byl 

zvo len íse lný kód tak, že bude žadateli dob e zapamatovatelný. Pokud 

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

chybn , bude ob anský pr kaz zab lokován a musí osobn  navšt ívit 

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

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

k pomoci ident ifikace držite le ob anského pr kazu se systémem ve ejné 

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

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

2 zákona .328/1999 Sb., cituji: „Za ob ana, kterému byla rozhodnut ím 

soudu omezena zp sobilost k právním úkon m, p ebírá a p evzet í 

ob anského pr kazu podepisuje opatrovník jen v p ípad , že o jeho 

vydání požádal. Za ob ana, který byl rozhodnut ím soudu zbaven 

zp sobilost i k právním úkon m, p ebírá a p evzet í ob anského pr kazu 

podepisuje  opatrovník“. 3 

 

                                                
3  §8 odst.2, zákona .328/1999 Sb., o ob anských pr kazech, ve zn ní pozd jších p edpis  
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4.6. Fotografie, formulá e, doklady pot ebné k vydání ob anského 
pr kazu  
 
     Sou ást í každého ob anského pr kazu musí být fotografie ob ana, 

jinak je ob anský pr kaz nep latným. Fotografie musí být hladkého 

povrchu, který je proveden bu  barevn , nebo ernobíle. Rozm ry musí 

být velikost i 35 mm x 45mm , ve tvaru obdélníku, který má zaoblené 

rohy  s  po lom rem  r  =  3mm  +/-  0,5  mm  a  o  t louš ce  od  0,13  mm  do  

0,27mm. Na fotografii musí být vyobrazena hlava ob ana s horní ást í 

ramen a to v elním pohledu. Jiný pohled, než elní, není p ípustný. 

Fotografie musí odpovídat osob , která v tu dobu podává žádost o 

vystavení dokladu. Minimáln  2mm musí být mezi horním okrajem 

fotografie a okra jem hlavy ob ana, který žádost podává. Mezi bradou a 

ima musí být vzdálenost minimálních 13mm. Je p ísn  zakázáno 

jakko li fotografii upravovat , retušovat, dokreslovat a m nit . Musí být 

jasné  znaky  osobnost i  a  to  jako  obo í,  o i,  nos,  ústa,  brada.  Každá  

fotografie by m la mít pozadí bílé až sv t le modré.  

 

     Digitá lní  fotografie  po izovaná pro ob anské pr kazy se  st rojov  

ite lnými údaji,  je  profesionálním fotografem, který fotografii  po izuje,  

zaslána p es datovou schránku Ministerstva vnit ra eské republiky 

obecnímu ú adu s rozší enou p sobnost í, u kterého požádáme o vydání 

dokladu.  

 

U ob anských pr kaz  bez st ro jov itelných úda j , jsou pot ebné dv  

malé „pasové“ fotografie o velikost i  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) rozhodnut ím správního orgánu. 
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    Ustanovení § 10 zákona o ob ansk ých pr kazech taxat ivn  stanoví 

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

zákon , je u ob an  ve v ku od 15 do 20 let stanovena doba platnost i na 

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

lh ty jsou hrani ní a zcela pokrývají zejména fyzio logické a bio logické 

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

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 vyvo lává adu otázek, 

zejména ve styku v zahrani í, který doklad je platný. 

 

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

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

jako místo narození  držite le  ob anského pr kazu a  která  je  v  p vodním 

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

pasu.  

  

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

pr kaz  v posledním deset ilet í nemají p ímý vliv na platnost ob anských 

pr kaz  a vedle sebe existuje n ko lik 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 nost i“.   

 

         Samotné skon ení platnost i  ob anského pr kazu, je definováno v 

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

platnost i rozhodnut ím správního orgánu, má ob an právo se prot i 

rozhodnut í orgánu ve ejné správy odvo lat . 

 

      Zákon o ob anských pr kazech,  jako speciální  zákon,  neobsahu je  

postup odvolání. Je proto nutné vycházet v t chto p ípadech z postup , 

které jsou stanoveny pro správní ízení a to je zakotveno v zákon . 
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500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edp is  (dále jen 

„správní ád“). Postup odvo lac ího ízení je stanoven v ustanovení Hlavy 

VIII - § 81 až § 93 správního ádu. Odvoláním lze napadnout výrokovou 

ást  rozhodnut í,  jednot livý výrok nebo jeho vedlejš í  ustanovení.  

Odvo lání jen prot i od vodn ní rozhodnut í však správní ád nep ipoušt í. 

 

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

zpravidla také ú inek devo lut ivní, což znamená, že ízení bude 

eneseno k instan  vyššímu, odvo lacímu, správnímu orgánu. 

   

    Náležitost i odvo lání jsou shodné s náležitostmi obecného podání, 

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

j být pat rno, kdo jej iní, které v ci se t ýká a co se navrhuje. Obsah 

odvo lání  m že být  b hem odvo lacího ízení  odvo latelem dopl ován o 

nové skute nost i 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. 

 

     Správní ád jasn  stanoví postupy odvo lacího ízení, kde je nutné 

dodržet všechny procesní náležitost i.  Porušením t chto postup  a 

náležitost í ze strany odvo late le, m že mít za následek, že ízení nebude z 

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

 

     Jest liže odvolací správní orgán dojde k záv ru, že napadené 

rozhodnut í je v rozporu s právním p edpisem nebo že je nesprávné, 

napadené rozhodnut í nebo jeho ást zruší a ízení zastaví. Ustanoven í 

§90 správního ádu pak dává dalš í  možnost i,  které  v  odvo lacím ízení   

že správní orgán využít . Ú astníc i ízení zde mají stejná práva. 
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4.8. Sankce a opravné prost edky  

 

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

§2 zákona,  považován za ve ejnou l ist inu.  Jako taková je  proto zákonem 

chrán na a samotný zákon stanoví i sank ní možnost i, které m že 

íslušný orgán ve ejné správy použít p i zjišt ní porušení povinnost í 

držitele ob anského pr kazu, nebo jiné osoby. Zákon o ob anských 

pr kazech – jako speciální zákon – nestanovuje postup správního ízení 

i ud lování post ih .  

   Tento procesn  právní postup si vo lí p ímo p ís lušný 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 dopust í fyz ická 

osoba t ím, že  

a) poruší povinnost mít ob anský pr kaz podle § 2 odst. 3 „Ob ansk ý 

pr kaz je povinen mít ob an, 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 byla rozhodnut ím soudu omezena. “ 4 

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

poškozením, zni ením nebo zneužit ím,  

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

v  §  14  odst .  1  písm.  c)  „požádat  o  vydání  no vého  ob anského  pr kazu  

do 15 pracovních dn , “5 

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

e) neprodlen  neohlásí poškození, zni ení, ztrátu, odcizení nebo zneužit í 

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  

t rvalého  pobytu  nebo  v  potvrzení  o  zm  údaj  zapisovaných  do  
                                                
4  § 2, písm.3 zákon 328/1999 Sb., zákona o ob anských pr kazech v pozd jším zn ní 
5  §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,  

g) ani po opakované výzv  nedo loží údaje uvád né v žádost i,   

h) v zákonem stanovené lh  nespln í povinnost provést vým nu svého 

ob anského pr kazu bez stro jov itelných údaj  „ob anské pr kazy bez 

strojov itelných údaj , vydané do 31. prosince 2003, pozbýva jí 

platnost i 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 platnost i vyzna ena 

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

povinni  provést  vým nu ob anských pr kaz  bez st rojov it e lných 

údaj , a to podle do by 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 platnost i vyzna ena konkrétním 

datem, “ 6 

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 stupni p ís lušný 

obecní ú ad o bce s rozší enou p sobnost í, v jehož územním obvodu je 

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 . 7 

                                                
6  § 24, odst. 2, zákon 328/1999 Sb., zákona o ob anských pr kazech v pozd jším zn ní 
7  §16a, zákon 328/1999 Sb., zákona o ob anských pr kazech v pozd jším zn ní 
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    Jak  bylo  uvedeno  v  ást i  B  této  práce,  jsou  ve ejné  list iny  –  a  t ím  

pádem i ob anský pr kaz a cestovní doklad -  chrán n i t restn  právn . 

Ustanovení § 348 zákona . 40/2009 Sb., t restní zákoník, ve zn ní 

pozd jších zm n, stanoví,  že „kdo pad lá ve ejnou li stinu nebo podstatn  

zm ní jej í obsah v úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé, nebo takovou 

listinu užije jako pravou, kdo takovou listinu 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 p echovává nástroj , za ízení nebo jeho sou ást, 

postup, pom cku nebo jakýkoli jiný prost edek, v etn  po íta ového 

programu, vytvo ený nebo p izp sobený k pad lání nebo pozm ní 

ve ejné l istiny, bude potrestán odn t ím svobody až na t i léta nebo 

zákazem innosti.“ 

  

    Tato ochrana je velmi d ležit á nejen z hled iska chrán ní samotné 

podstaty a významu ve ejné list ina jako takové, ale i z hlediska 

mezinárodního uznávání  t chto list in.   Mezinárodní  vzájemné uznávání  

ve ejných list in je mezi n kterými státy dohodnuto v bilaterá lních 

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

úrovni všech stát  sv ta. 

    V dané v ci  je  ve lmi zaj ímavé Usnesení  Nejvyššího soudu eské 

republiky sp. zn. 7 T 1071/2003, ze dne 23. 9. 2003, které k pad lku 

ve ejné list iny da lo výrok, že „Neov ená kopie pad lku ve ejné list iny 

není ve e jnou list inou ve smyslu tehdy p latného § 176 odst . 1 t restního 

zákona„

ást  D  

1.  Cestovní doklady – cestovní pasy  

   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 p rovád cí vyhláška Ministerst va 
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vnit ra. Pro cizince a bezdo movce (osoby bez státního ob anství) pak 

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

       Cestovní pas je možné charakter izovat jako cestovní dokument , 

který vydá p ís lušný správní orgán státu pro konkrétní osobu, která je 

ob anem daného státu. Následn  slouží této osob  k vo lnému pohybu a 

echodu p es hranice jiného státu. Cestovní pas zárove  – a to je velmi 

ležit é  – 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 cestovního 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 n která pravidla státu, ve kterém se práv  

nachází. V rámci spole enství stát  Evropské unie, mohou být pro cesty 

do stát  tohoto spole enství použity i j iné doklady, které jsou  uznávány 

za stejn  v ro hodné a ze kterých je jasná ident ita 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 informat ivní stránky prokazující 

souná ležitost s drž itelem a daného státu, stává jakýmsi nositelem záruk, 

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

informace o držite li,  fotografii  držit e le,  podpis,  státní  p ís lušnost  a  jiné,  

to  všechno jsou základní  znaky cestovního dokladu.   

 

          Jak bylo v této práci uvedeno výše, má eská republika právní 

základy s vydáváním cestovních doklad   spojené s agendou ob anských 

pr kaz . Následn  bylo legislat ivn  vydávání cestovních doklad  

upraveno adou samostatných zákon ,  které reagovaly zejména na 

polit ické zm ny probíhající v eské republice a Evrop  v bec. Zákon . 

216/1991  S.,  o  cestovních  dokladech  a  cestování  do  zahrani í  a  zákon  .  

214/1993 Sb., o ozna ování n kterých cestovních doklad  a o zkrácení 
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doby jejich platnost i v souvis lost i se zánikem eské a Slovenské 

Federat ivní Republiky, byl zrušen nyní platným zákonem . 329/1999 

Sb., o cestovních dokladech. Nutno podotknout, že i tento zákon byl j iž 

21 x novelizován a to zejména v souvis lost i 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 listinu.  Tento  doklad  jej  oprav u je  k  p ekra ování  státních  

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

mezinárodní smlouva, jíž je eská republika vázána. Cestovním 

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

íslo , podobu, státní ob anství eské republiky a da lší 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 jiný pro cizince. 

      

        Cestovní  doklad má tak adu shodných náležitost í  jako ob anský 

pr kaz a i z tohoto hled iska je zde legislat ivní návaznost zejména na 

zákon o evidenci obyvatelstva, zákon o matr ikách a ob anských 

pr kazech.   

 

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

na následujíc í  druhy: 

a) cestovní pas,   

b) diplomat ický pas,   

c)  služební pas,   
d) cestovní pr kaz,  

e)  náhradní  cestovní  doklad Evropské unie,   
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f)  jiný cestovní  doklad na základ  mezinárodní  smlouvy.   
Cestovní  doklad uvedené pod písm.  a)  až  c)  jsou se  st rojov it e lnými 

údaji,  doklady pod písm. d) až f)  bez t chto stro jov it elných údaj .  

  

    2.1 .  Cestovní pas –  jako nejb žn jší fo rma cestovního dokladu 

 

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

sobnost í, který je p ís lušný podle místa t rvalého pobytu ob ana. 

Nastane- li s ituace, že o b an nemá t rvalý pobyt , vydá doklad obecní ú ad 

obce s  rozší enou p sobnost í  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 po byt zjist it , vydá pas Magistrát m sta Brna. 

Cestovní pas, který má stro jov itelné údaje, je po podání žádost i a 

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

ste jn  p lnohodnotným dokladem pro cestování po zemích Evropské unie, 

ste jn  jako ob anský pr kaz.  Cestovní  doklad,  jako je  cestovní  pas,  musí  

být platný v dob , kdy opouštíme naše území.  

 

      2.2.  Diplomatický pas  

 

     Diplomat ický pas je pasem pro prezidenta republiky, leny vlády, 

poslance a senátory, soudce Ústavního soudu, p edsedu Nejvyššího 

soudu, p edsedu nejvyšš ího správního soudu, prezidenta nejvyšš ího 

kontro lního ú adu a manžel m t chto zmín ných osob. Diplomat ický pas 

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

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

zákona o cestovních dokladech vymezuje osoby, kterým se d iplomat ický 

pas vydává. U osob, u nichž to odpovídá mezinárodním zvyk lostem, 

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

 

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

dokladech, vydává místop edsedovi Nejvyššího soudu, nejvyššímu 

státnímu zástupci,  nám stkovi  minist ra,  zam stnanci  Ministerstva  

zahrani ních v cí, který je vys lán k pln ní úko l  mimo území eské 

republiky a to v p ípad , že nevlastní d ip lomat ický pas. Tento druh pasu 

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

eské republiky, plnit své poslaní. Služební pas vydává Ministerstvo 

zahrani ních v cí, pokud není fyz ické osob  vydán diplomat ick ý pas. . 

Tento druh pasu je vydáván pouze a jen na dobu služební cesty a po 

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

služební cestu vys lal.     

 

2.4.  Cestovní pr kaz 

 

     Cestovní pr kaz vydává obecní ú ad obce s rozší enou p sobnost í, 

a le  ve výjime ných p ípadech i  zastupitelský ú ad.  Vydává se 

v od vodn ných p ípadech, kdy nemá ob an cestovní pas a je nutné 

zaopat it  je j  na ur itou,  limitovanou dobu cestovním dokladem. Musí  mít  

stanovené územní a asovou p latnost , nejdéle na 6 m síc . 

     Pokud vydává tento cestovní pr kaz zastupitelský ú ad je tento 

oprávn n, za ú elem vydání cestovního pr kazu požádat ministerstvo 

nebo obecní  ú ad obce s  rozší enou p sobnost í  p ís lušný,  k  vydání  

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

na žádost i o vydání cestovního pr kazu nebo o sd lení dopl ujících 

údaj , pokud ob an nem že p ís lušnými doklady prokázat pravdivost 

chto údaj .   
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2.5. Náhradní cestovní doklad Evropské unie  

     Zastupitelský ú ad je v sou ladu s ustanovením § 15a zákona o 

cestovních dokladech oprávn n za ú elem vydání zmocn ní k vydání 

náhradního cestovního dokladu Evropské unie požádat minister stvo nebo 

obecní  ú ad obce s  rozší enou p sobnost í  p ís lušný k vydání  cestovního 

dokladu o potvrzení správnost i i  up esn ní údaj  uvád ných na žádost i 

o vydání náhradního cestovního dokladu Evropské unie.   

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

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

možné,  aby i  ob ané eské republiky cestovali  mezi  státy EU pouze 

s platným ob anským pr kazem. Bylo i p echodné období, kdy bylo 

cestování  omezeno  pouze  na  ob anské  pr kazy,  které  mají  st ro jov  

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

který m nil  a  doplnil  zákon o cestovních dokladech.  Právo ob an  

Evropské unie  a  je jich rodinných p ís lušník  vo ln  se  pohybovat  mezi  

lenskými státy a jejich území vychází ze sm rnice Evropského 

par lamentu a Rady ís lo 2004/38.Ve sm rnici Evropského par lamentu a 

Rady ís lo 2004/38 se ídíme kapito lou II .  ,  lánkem 4 a lánkem 5. 

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

podle ustanovení §16 zákona o cestovních dokladech, vydat ob anovi 

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

t rvalého pobytu pouze na základ  mezinárodní smlouvy.  

     Takovým cestovním dokladem na základ  mezinárodní smlouvy  d íve 

byla nap íklad knížka námo nická, kterou vydává Ministerstvo dopravy. 

Taková to knížka musí být registrována obecním ú adem obce 

s rozší enou p sobnost í  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 
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dopln ní údaj  v cestovním dokladu se podávají na t iskopisech 

stanovených vyhláškou Ministerstva vnit ra . 400/2011Sb., u orgánu 

ís lušného k vydání  cestovního dokladu nebo u zastupite lského ú adu.  

Žádost  o  vydání  cestovního pasu se  st rojov ite lnými údaji  a  s  nosi em 

dat s biometr ickými údaji 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 cestovních dokladech,   podat  žádost  podle  u  obecního ú adu 

obce s rozší enou p sobnost í mimo místo t rvalého pobytu ob ana; to 

nep lat í, jedná- li se o cestovní pas se st rojov it elnými údaji a s nosi em 

dat s  biometrickými údaji  .  

     Žádost  m že  podat  ob an  starší  15  let ,  ale  do  doby  zlet ilost i,  t j.  do  

18 let , musí k žádost i p iložit písemný souhlas zákonného zástupce 

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 spo jeno 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 sobilost i 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 t í, 

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

o nezlet ilého ob ana staršího 15 let , dává tento ú ad k žádosti souhlas. 

         Jedná- li  se o vydání cestovního pasu bez stro jov ite lných údaj  a 

bez nosi e dat s biometr ickými údaji zplnomocn ný zástupce n které 

z  výše uvedených osob,  podání  žádost i  o  vydání  cestovního pasu 

se st rojov it elnými údaji a s nosi em dat s biomet r ickými údaji 

zplnomocn ným zástupcem je  vylou eno“8 

 

                                                
8  http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D 



  

 36 

3.1. Náležitosti  žádosti 

     Žádost o vydání cestovního dokladu je ve velké v tšin  spo jována u 

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

každého ob ana,  zda s i  požádá o vydání  tohoto cestovního dokladu.  Jak 

bylo uvedeno výše, pro cesty 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 prokazujíc í  ident itu  

fyzické osoby a  jeho ob anství.  Obdobn  jsou na území eské republiky 

uznávány ste jné doklady ob an  Evropského spole enství. Do stát , 

které neuznávají ob anský pr kaz jako náhradu „cestovního dokladu“, je 

nutné mít  cestovní doklad. 

 

      Subjekt , který žádá o vydání cestovního dokladu, je povinen 

edložit  vypln nou žádost  o  vydání  cestovního dokladu,  která  obsahuje  

údaje uvedené v zákon , a dále tyto údaje:   

    a) rodné p íjmení a rodné ís lo ob ana, pokud se nezapisu je do 

cestovního dokladu,  

    b)  adresu místa t rvalého pobytu v eské republice;  ob an ži jící  v 

zahrani í  uvádí  adresu místa  svého posledního t rvalého pobytu v eské 

republice,  

  c)  jméno, pop ípad  jména, p íjmení a rodné ís lo manžela nebo rodi ,  

jde- li o vydání d iplomat ického pasu nebo služebního pasu manželu nebo 

nezaopat enému dít t i drž it ele d iplomat ického 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  

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.  
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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 sobnost í,  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 magist rátu 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  vyzvednut í  tohoto druhu cestovního dokladu se  vyžaduje  osobní  

evzet í cestovního pasu ob anem, jemuž se cestovní doklad vydává, 

nebo zákonným zástupcem anebo osobou, která podala žádost místo 

zákonného zástupce, nap . p stouna; p evzet í 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 evzet í cestovního pasu m že 

ob an požádat  o  ov ení  správnost i  úda j  v  n m uvedených a  o  ov ení  

funk nost i nosi e dat ; v p ípad  nesprávnost i údaj  nebo nefunk nost i 

dat má právo na vydání nového cestovního pasu s bio metr ickými údaji 

    P ed p evzet ím 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“ 9 

 

3.3. Cestovní pasy bez strojov itelných údaj  a bez nosi e dat 

s biometrickými údaji: 

                                                
9  http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D 
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     Žádost  o tento druh cestovního dokladu se  podává na území eské 

republiky u obecního ú adu obce s  rozší enou p sobnost í,  v  hlavním 

st  Praze žádáme u jednoho z 22. ú ad  m stských ást í, ve m stech 

Brno, Plze  a Ostrava se podává žádost na magist rátu m sta, podle 

správního obvodu, kde je ob an p ihlášen k t rvalému pobytu, nebo je 

možné podat žádost i u jakéhoko liv matr i ního ú adu i u ú ad , kde nemá 

ob an trvalý pobyt .  V p ípad ,  že žádost  budeme podávat  v zahrani í,  

podáváme žádost u zastupitelského ú ad eské republiky.  

 

 3.3.1.Vyzvednutí cestovního pasu bez strojov itelných údaj  a 

bez nosi e dat s biometrickými údaji:  

       Rovn ž u tohoto cestovního pasu se vyžaduje osobní p evzet í 

cestovního pasu ob anem, jemuž se cestovní  doklad vydává,  nebo 

zákonným zástupcem anebo osobou, která podala žádost místo 

zákonného zástupce, nap . p stouna; p evzet í 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 kteréhoko liv jiného ú adu oprávn ného p edat 

cestovní pas, který ob an uvedl v žádost i o jeho vydání (nap íklad 

u matr i ního ú adu, nebo zastup itelského ú adu)“10  

 

K žádost i o vydání cestovního dokladu obou typ  je t eba p edložit :  

  a)  doklady prokazujíc í  údaje  zapisované do cestovního pasu ( jméno,  

íjmení, datum narození, rodné íslo, apod.), nap íklad ob anský pr kaz 

(u ob an , kte í nemají ob anský pr kaz, jiné doklady, nap . rodný list 

nebo oddací list ), doklad o státní ob anství (doklad o státním ob anství 

se vyžaduje p i vydání prvního cestovního pasu ob anovi, který nemá 

                                                
10  http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D 



  

 39 

trvalý pobyt na území eské republiky)  

  b)  doklady prokazující oprávn nost k podání žádost i zákonným zástupcem 

za ob ana mladšího 15 let , nap íklad: rodný list nebo ob anský pr kaz 

rodi e, v n mž je dít  mladší 15 let zapsáno 

  c) doklady prokazu jíc í  oprávn nost  k  podání  žádost i  p stounem, osobou,  

které  byl  ob an  mladší  15  let  sv en  do  výchovy,  nebo  ed itelem za ízení  

pro výkon ústavní výchovy, které pe uje o ob ana mladšího 15 let , 

t j.  p íslušné rozhodnut í soudu 

  d)  doklady prokazující oprávn nost k podání žádost i zákonným zástupcem 

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

zp sobilost k právním úkon m byla omezena, t j.  p íslušné rozhodnut í 

soudu 

  e) od vodn ní žádost i o vydání cestovního pasu, pokud ob an již je 

držitelem platného cestovního pasu,  a  pot ebuje další  cestovní  pas 

k cestám do zahrani í.  

 

3.4. Podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojov itelnými 

údaji a s nosi em dat s biometrickými údaji: 

 

       Žádost se v t chto p ípadech nepodává na ú edním t iskopisu, ale o b an 

u p ís lušného správního ú adu pouze p edloží doklady pot ebné k vydán í 

cestovního dokladu,  nap íklad ob anský pr kaz.  Nep ikládá se  

fotografie, fotografii po izuje p ímo p íslušný ú ad p i podání žádost i, 

proto se  ob an musí  k  n mu osobn  dostavit .  Údaje  v  p edložených 

dokladech se ov í v informa ním systému evidence obyvatel, který 

gestoruje Ministerstvo vnit ra eské republiky. 

     Jestliže se ov í správnost t chto údaj  a není- li d vod pro odep ení 

vydání  cestovního  pasu,  po ídí  se  biometrické  údaje,  to  znamená  

fotografie a ot isky prst  rukou ob an  starších 12 let . 

Po po ízení biometr ických údaj  se žádost vyt iskne a p edloží ob anovi 
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k podpisu. Podpis se poté digitalizu je a p enese do cestovního pasu. 

Dalším podpisem ob an, pop ípad  jeho zákonný zástupce, potvrd í 

správnost a úplnost žádost i, dá souhlas ke zpracování biometr ických 

údaj  do nosi e  dat  cestovního pasu a  potvrdí,  že  byl  informován 

o vedení biometr ických úda j  po dobu 60 dn  od p edání vyro beného 

cestovního pasu výrobcem Ministerstvu vnit ra v informa ním systému 

cestovních doklad . 

   Podání žádost i je ukon eno elekt ronickým odesláním dat Ministerst vu 

vnit ra za ú elem jejich dalš ího zpracování p i výro b  cestovního pasu. 

 

3.5. Podání žádosti o vydání cestovního pasu bez strojov ite lných 

údaj  a bez nosi e dat s biometrickými údaji 

 

       Žádost se podává na ú edním t iskopisu, který je stanoven vyhláškou 

Ministerst va vnit ra. .  Tiskopisy jsou k dispozici u všech obecních ú ad  

obcí s rozší enou p sobnost í, v hlavn ím m st  Praze u ú adu m stské 

ást i  Praha 1 až 22, v Brn , Ostrav  a Plzni u magistrátu.  

   K žádost i 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“ 11 

 

4. Biometrické údaje  

   Ve snaze celé Evropské unie a vlastn  všech stát  sv ta, které v rámci 

legislat ivních proces  jednotlivých stát  mají  zájem o zabezpe ení  

cestovních doklad  prot i jejich pad lání, jsou neustá le vyvíjeny 

techno logie,  které  mají  zamezit  zneužit í  t chto  doklad .  Mezi  t yto  

moderní techno logie pat í i biometr ické údaje a jejich zavedení do 

inst itut  osobních a cestovních doklad . Toto zavád ní je i nutným 

prvkem pro t i ochran  „Sv ta“ p ed vzr stající vln  t erorismu. Zavedení 

                                                
11  http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D 
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biometr ických údaj  do cestovních doklad  by 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 

majitelem. Stejn  jako u ob anských pr kaz , tak i u tohoto druhu 

cestovních doklad  se p i podání žádost i nep edkládá fotografie, ale 

pracovník p ís lušného správního ú adu si ji  vyhotoví na míst  sám.  

   Od 1.zá í 2006 vydávají všechny lenské stát y Evropské unie cestovní 

pasy s biometr ickými údaji a to na základ  na ízení Rady ES vedeného 

pod íslem 2252/2004 . Tyto cestovní pasy musí mít dobu platnost i delš í, 

než 12 m síc . Všechny cestovní pasy, které byly vydávány na dobu 

delší 12 m síc  a které byly na území eské republiky vydávány po zá í 

2006 byly již pasy se st ro jov itelnými a biometr ickými údaji.  

    Biometr ickým údajem ob ana je  digit á lní  fotografie,  kterou vytvo í  

zam stnanec ú adu, podpis žadatele a nov  i ot isk prstu. Ve vysp lých 

státech se zavádí  dalš í  prvky,  kterými nap .  mohou být  oskenerované 

ní pozadí.  Vývo j v tomto sm ru se stá le rozvíjí.  

 

5. Zapisování d tí a titu l  do cestovních pas  a zvláštnosti jiných 

zápis  

 

  Pokud jsem se v této práci zabývala histor ickými vývo ji ob anských 

pr kaz  a cestovních doklad , je v této ást i diplomové práce zvýraznit , 

že  práv  otázka  zapisování  d t í  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 e jnost í názorov  kr it izovány a není u nich jednotná 

názorová shoda.  Zejména skute nost ,  že  i  malé  dít  musí  mít  sv j  vlastní  

cestovní doklad, je vnímána mnohdy jako byrokrat ický p ístup ú ad  a 

Evropské unie. Málokdo si zat ím uv domuje, že toto opat ení má 

zejména chránit t yto d t i p ed p ípadnými nenadálými událostmi, 

zejména únosy d t í, a že toto opat ení je sou ást í bo je prot i terorismu. 
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  V p edcházejících letech bylo samoz ejmost í,  že s i  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 jeho zdraví.   

   Tato praxe se zm nila na základ  na ízení Evropského par lamentu a 

Rady íslo 197/2010 Sb., ze dne 1. ervence 2011. Datum, které je 

kone né, pro užívání pas  rodi , kde jsou d t i zapsané je 26. ervna 

2012. Od 26. ervna 2012 bude nutnost í,  aby každé dít  m lo sv j vlastní 

pas. Pasy rodi , kde budou d t i 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. (nabyt í ú innost i 25. dubna 2008), je vydávání 

cestovních  pas  i  d tem  mladším  5  let .  V  takovém  to  p ípad  jde  o  

cestovní pasy se stro jov it elnými a biometr ickými údaji. V ková 

hranice pro zapsání d t í do pasu rodi  je snížena na 10 let . 

 

    N které ze zemí za ínají do pas  zahrnovat i t išt nou stro jov  

itelnou oblast , která je usnad ující pro zpracování. Ste jn , jako u 

nových ob anských pr kaz , tak i nové pasy mohou být nositeli 

ident ifika ních ip , které mohou být nosite li biometr ických údaj , které 

jsou pomocné k ident if ikaci  držitele.  Cestovní  pasy – malé kníže ky o 

více  st ranách  –  mo hou  obsaho vat  i  víza  a  to  v  p ípad ,  že  držitel  plánuje  

cestu do zem , která vízovou povinnost vyžaduje. V takovém p ípad  se 

vízum vlepí do pasu nebo p i p ekro ení státní hranice formou razítka. 

 

6. Akademické tituly a p ípadné zm ny v cestovním dokladu  

 

   Oprot i zápisu akademických t itul  v ob anských pr kazech, které 

umož uje zákon o ob anských pr kazech, bylo zapisování t itul  do 

cestovních doklad  zrušeno. Jedinou zm nou údaj  v cestovním dokladu, 

kterou lze provést, je prodloužení doby platnost i cestovního pr kazu. 
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Dobu platnost i cestovního pr kazu prodlužuje na žádost ob ana 

zastupitelský ú ad.“ 12 

 

7. Informa ní systém a evidence cestovních doklad  

     Evidence cestovních doklad  a informa ní systém v oblast i  

cestovních doklad  je nastavena na sp ln ní podmínek stanovených 

ustanovením § 29 a násl. zákona o cestovních dokladech. Tento systém je 

velmi d ležit á a jeho správcem je Ministerstvo vnit ra, které v podstat  

gestoruje celou agendu cestovních doklad , bez ohledu na to , který orgán 

cestovní doklad vydává.  

             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: 

a) o žádost i o vydání cestovního dokladu: 

1.  ís lo  žádost i  o  vydání  cestovního pasu se  st rojov it e lnými údaji  

a s  nosi em dat s  biometrickými údaji,  

2.  údaje  obsažené v žádost i  o  vydání  cestovního dokladu podle  bodu 

1, v etn  d igitáln ího zpracování fotografie a podpisu žadatele, 

3. biometr ické údaje, jde- li o žádost o vydání cestovního dokladu se 

stro jov ite lnými údaji  a s  nosi em dat s  biometr ickými údaji,  

b) o vydání cestovního dokladu: 

1.  jméno, pop ípad  jména, p íjmení a rodné íslo držite le,  

2. místo a okres narození a u o b ana, který se narodil v cizin , 

pouze stát narození, 

3.  ís lo  a  druh vydaného cestovního dokladu,  

4. datum vydání cestovního dokladu, 

5. datum p evzet í cestovního dokladu, 

6.  dobu platnost i  cestovního dokladu,  

                                                
12  http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D 
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7.  ozna ení orgánu, který cestovní doklad vydal,  

8.  digitá lní  zpracování  fotograf ie  a  podpisu držite le ;  v  p ípad ,  že  

se o zobrazení obli eje po izuje biometrický úda j, vede se 

digit alizovaná podoba obli eje  držit ele  cestovního dokladu podle 

§ 21a odst.  2  daného zákona, 

9.  údaje uvedené v § 7 písm. a),  

10. jméno, pop ípad  jména, p íjmení, datum narození a pohlav í 

ob ana mladš ího 10 let zapsaného v cestovním dokladu rodi e, 

11. prodloužení doby platnost i cestovního dokladu, 

c) o nosi i dat s biomet r ick ými údaji a o záznamech úda j  v nosi i 

1.  íslo nosi e dat,  

2. kód vyjad ujíc í základní charakter ist iku ást í údaj  u ložených na 

nosi i  dat  v souladu s t ímto zákonem, 

3.  kód ve ejné ást i  e lektronického podpisu osoby,  která  vložila  

údaje do nosi e dat , 

d) o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech: 

íslo , druh, datum vydání a doba platnosti ztraceného, odcizeného 

nebo neplatného cestovního dokladu a  datum a místo ohlášení  jeho 

ztráty nebo odcizení,  

e) o zadržení cestovního dokladu: 

1. druh a ís lo cestovního dokladu, který má být nebo byl zadržen, 

2. ozna ení orgánu, který požádal o zadržení cestovního dokladu, 

3. ozna ení orgánu, který cestovní doklad zadržel, 

4. datum a d vod zadržení cestovního dokladu, 

5.  datum a d vod vrácení  zadrženého cestovního dokladu,  

6.  jméno, pop ípad  jména, p íjmení a rodné íslo držite le,  

f) o odep ení vydání nebo odn t í cestovního dokladu: 

1.  druh a ís lo cestovního dokladu, který byl od at,  

2. ozna ení orgánu, který požádal o odep ení vydání nebo odn t í 

cestovního dokladu,  

3.  ozna ení  orgánu,  který rozhodl  o  odep ení  vydání  nebo odn t í  
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cestovního dokladu,  

4. datum a d vod odep ení vydání nebo odn t í cestovního dokladu, 

5. datum a d vod vrácen í od atého cestovního dokladu, 

6. datum a d vod zrušení odep ení vydání cestovního dokladu, 

7. jméno, pop ípad  jména, p íjmení a rodné ís lo ob ana, k n muž 

se vztahují údaje o odep ení vydání nebo odn t í cestovního 

dokladu, 

g) hodinu, den, m síc a rok poskytnut í  údaje.  

     Evidence cestovních doklad  vedou rovn ž záznamy o p ístupech do 

tohoto informa ního systému,  které  obsahují  údaje  o:  

a)  p id leném uživatelském jménu p í jemce údaj ,  

b) dni,  m síc i,  roku a ase poskytnut í  údaj ,  

c)  rodném ís le  držitele,  jehož údaje jsou poskytovány,  nebo o jiném 

údaji,  který je  pro vyhledání  tohoto držitele  rozhodující,  p emž 

vyhledání p ís lušného držit ele se uskute ní prost ednictvím da lších 

držitel , pro n ž je rozhodující údaj spo le ný, 

d) d vodu p ístupu do evidence cestovních doklad . 

Údaje vedené v informa ním systému jsou v souladu se zákonem o 

cestovních dokladech,  po p edání  cestovního dokladu jeho držite li,  

pop ípad  zástupci, p evedeny do ást i evidence cestovních doklad . 

Zákonem stanovené údaje se vedou výlu  po dobu od jejich po ízení 

do uplynut í lh ty 60 dn  ode dne dodání vyrobeného cestovního dokladu 

minister stvu; po uplynut í této lh ty je správce evidence cestovních 

doklad  povinen neprodlen  po ízené biometr ické údaje z likvidovat . 

Zákon stanoví, které údaje se uchovávají ješt  po dobu 15 let od 

skon ení p latnost i cestovního dokladu, a které údaje se uchovávají po 

dobu nezbytnou ke spln 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 nabyt í právní moci rozhodnut í, jedná- li se o 

odep ení vydání cestovního dokladu, a po dobu ješt  15 let od skon ení 
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platnost i  cestovního dokladu,  jedná-l i  se  o  jeho odn t í.  

 

 

8. Lh ty pro vydání, p latnost cestovního dokladu a správní poplatky  

 

    Cestovní pasy se st rojov itelnými údaji a s nosi em dat 

s biomet r ickými 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 platnost i  cestovního dokladu je  u  ob an  do 15 

let 5 let ; doba platnost i 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 mladší 15 let je to ástka 100 K ; u 

ob an  nad 15 let 600 K . J iné správní poplatky jsou stanoveny v 

ípadech tzv.  urychleného ízení,  kdy jsou cestovní  doklady 

vyhotovovány ve zkrácených lh tách. 

       Cestovní  pasy bez stro jov itelných údaj  a  bez nosi e dat  

s  biometr ickými údaji,  který je vydáván pouze na dobu 6 m síc , je 

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 bylo uvedno výše,  

správní poplatky jsou zde výrazn  vyšší a to : u ob ana mladšího 15 let je 

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 
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list inu. Je proto zákonem stejn  chrán na a samotný zákon stanoví i 

sank ní možnost i, které m že p íslušný orgán ve ejné správy použít p i 

zjišt ní porušen í povinnost í držitele ob anského pr kazu, nebo jiné 

osoby. Zákon o cestovních dokladech však povinnost i držitel  cestovních 

doklad   – jako speciální zákon – více precizuje a i v o tázce p ípadných 

sankcí stanovuje výrazn  vyšš í možnost i post ih . Správním orgánem 

íslušným k ízen í o p estupcích je v prvním stupni Ú ad pro ochranu 

osobních údaj .  

 

    I  p esto,  že povinnost i  vyplývající  z držení cestovního pasu jsou skoro 

totožná s držením ob anského pr kazu, jsou zde jasn  stanoveny pravidla 

a povinnost i drž itele cestovního dokladu v p ípadech mimo ádných 

událost í,  jak je ztráta tohoto dokladu, zni ení nebo nálezu dokladu 

jiného drž it ele. Je to zcela logický postup a opat ení, které souvis í s 

ochranou nejen držit ele cestovního dokladu, ale samotného státu, který 

cestovní  doklad vydal.  Každý držite l  musí  sv j  cestovní  doklad chránit  

ed poškozením, ztrátou, odcizením, nesmí s ním neuvážen  nakládat , 

zneužívat nebo jej k zneužit í zap it .  

 

  Držite l  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 cestovního dokladu, je dále oprávn n u kteréhokoliv orgánu 

ís lušného k vydání  tohoto cestovního dokladu nebo u zastupite lského 

adu,  s  výjimkou konzulárního ú adu vedeného honorárním konzulárním 

edníkem, požádat o ov ení funk nost i nosi e dat a správnost i v n m 

zpracovaných biometr ických údaj . V p ípad  zjišt ní nefunk nost i 

nosi e dat s biometr ickými údaji, pop ípad  nesprávnost i v n m 

zpracovaných osobních údaj , nebo v p ípad  zjišt ní nesprávnost i 

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 
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nefunk nost nosi e dat s biometr ickými údaji byla zp sobena 

oko lnostmi, o nichž ob an prokazate ln  v l, že mohou zp sobit 

poškození nebo nefunk nost nosi e dat s  biometrickými údaji.   

 

 Držitel cestovního dokladu, nebo jiná osoba, která poruší povinnost i 

plynoucí ze zákona o cestovních dokladech, nebo zákon o ochran  

osobních údaj  ( zákon . 101/2000 Sb., ),  se dopust í p estupku t ím, že  

  a) poruší povinnost chránit cestovní doklad p ed ztrátou, odcizením, 

poškozením, zni ením nebo zneužit ím,  

  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, ztrátu, 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 ztráty nebo 

odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zp t jiným zp sobem,  

  h) úmysln  zni í, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní 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 
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biometrickými údaji.   

   V p estupkovém ízení m že být této osob  lze uložit pokutu do 10 000 

 p i porušení povinnost í uvedených pod p ísm. a) až j) ; za p estupek 

podle p ísm. k) lze u ložit pokutu do 1 000 000 K . Za správní delikt 

právnické osob , lze v p ípadech vyjmenovaných zákonem o cestovních 

dokladech uložit  pokutu až do výše 10 000 000 K .  

ást  E  

1. Schengenský prostor 

 

  eská republika jako len Evropské unie  vstoupila do tzv. 

Schengenského prostoru 21. prosince 2007. Tento den se sta l významným 

pro všechny o b any lenských zemí EU. P ístupem k podmínkám 

Schengenského prostoru byly zrušeny všechny ko ntro ly na hrani ních 

echodech. eská republika je státem vnit roschengenským, protože 

vn jší hranice má pouze na mezinárodních let išt ích, pro to byly 

odstran ny všechny hrani ní kontro ly se sousedskými státy. V omylu je 

každý, kdo si mys lí, že to znamená cestování bez doklad .  

 

   V rámci  Schengenského prostoru je  pot eba,  aby byl  každý cestujíc í  

ob an vybaven platným cestovním dokladem nebo ob anským pr kazem. 

Otev ení Schengenského prostoru se stalo velkou výhodou pro ob any 

tzv.  t et ích zemí.  Tito ob ané m li  cestování  zt íženo t ím,  že pro každou 

cestu  museli  žádat  o  platné vstupní  vízu,  které  díky tomu nepot ebují,  

aspo  co se t ý e zemí v Schengenském prostoru.   

 

    Mezi zem , které pat í do Schengenského prostoru, adíme  eskou 

republiku, Švýcarsko, Norsko, Is land, Slovinsko, Polsko, Malt a, 

Ma arsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Švédsko, Špan lsko , Rakousko, 

ecko,  Belgie,  Portugalsko,  Dánsko,  Nizozemí,  Finsko,  Francie,  Itálie,  

Lucembursko, N mecko. 



  

 50 

 

     Zajímavost í je, že v souladu s úmluvou o Hospodá ském prostoru, 

jsou Švýcarsko, Is land a Norsko zem , které nepat í do Evropské unie. I 

esto je pro n  platným 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 ís lušník  svobodn  se  pohybovat  a  pobývat  na území 

lenských stát ,  v  p ípad  Švýcarska jde i  o  dvoustranné dohody mezi  

Švýcarskem a Evropskou unií.   

  

2. Území, které pat í  k Evropské unii ,  ale není v Evrop  

 

    lánky  52  Smlouvy  o  EU,  349  a  355  Smlouvy  o  fungování  EU  nám  

definují, co je území Evropské unie. Mluvíme o verzi smluv, která je 

konsolidovaná.  „1. Smlouvy se vztahují na Belgické království , 

Bulharskou republiku, eskou republiku, Dánské království , 

Spolkovou republiku N mecko,  Estonskou republiku,  I rsko,  eckou 

republiku, Špan lské království, Francouzskou republiku, Italskou 

republiku, Kyperskou republiku, Lotyšskou republiku, Lit evskou 

republiku, Lucemburské velkovévodství, Ma arskou republiku, 

Republiku Malta, Nizozemské království, Rakouskou republiku, 

Polskou republiku, Portugalskou republiku, Rumunsko, Republiku 

Slovinsko, Slovenskou republiku, Finskou republiku, Švédské 

království a Spo jené království Velké Brit ánie a Severního Irska.“13  

     S ohledem na strukturální sociální a hospodá skou situac i 

Guadeloupu, Francouzské Guayany, Mart iniku, Réunionu, Svatého 

Bartolom je, Svatého Mart ina, Azor, Madeir y a Kanárských ostrov , 

která  je  prohlubována je jich odlehlost í,  ost rovní  povahou,  malou 

rozlohou, složitým povrchem a podnebím a hospodá skou závis lost í na 

malém množství produkt , p emž nem nnost a spo lup sobení t chto 
                                                
13  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0001:01:CS:HTML 
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faktor  vážným zp sobem ohrožuje je jich rozvo j, p ijímá Rada na 

návrh Komise a  po konzultaci  s  Evropským parlamentem konkrét ní  

opat ení zam ená zejména na vytvo ení podmínek pro uplatn ní 

Smluv v t chto regionech, v etn  spole ných po lit ik. Pokud jsou 

doty ná konkrétní opat ení p ijímána Radou zvláštním legis lat ivním 

postupem, rozhoduje rovn ž na návrh Komise a po konzultaci s 

Evropským par lamentem. 

   Opat ení uvedená výše se t ýkají zejména celní a obchodní po lit iky, 

da ové po lit iky,  svobodných pásem, zem lské po lit iky a po lit iky 

rybo lovu, podmínek pro zásobování surovinami a základním 

spot ebním zbožím,  státních podpor  a  podmínek p ístupu ke 

st rukturálním fond m a horizontálním program m Unie.  

 

ást F 

1.  Rodné íslo 

 

     Rodné íslo je jedním z nejpoužívan jšího a nejznám jš ího inst itutu, 

který p esn  ident if ikuje  svým kódem fyz ickou osobu.  Histor ie  tohoto 

jednozna ného íselného ident if ikátoru fyz ické osoby se na území 

eskoslovenska po íná od roku 1946, kdy byl 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 uveden ý 

zákon . 198/1948 Sb., ze dne 19. ervence 1948, o ob anských 

pr kazech.  Na jeho základ  vznikl  každému ob anu eskoslovenské 

republiky staršímu patnáct i let nárok na vydání ob anského pr kazu, 

který byl  ozna en ís lem.  Zp soby t vorby a  p id lování  tohoto ís la   

uvád la Sm rnice Ministerstva 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.  
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     V této sm rnic i se v ást i 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 ovny14 

 

     Z podklad , které jsem k histor ii rodných ísel zjist ila, je uvedeno, 

že samotný pojem „rodné ís lo“ byl do eskoslovenského právního ádu 

a eského a slovenského jazyka zaveden až vyhláškou Ministerstva 

národní bezpe nost i .  240/1953 Ú. l.,  ze dne 27. ervence 1953, kterou 

se vydávají podrobn jš í p edpisy o ob anských pr kazech. Tato vyhláška 

sice ješt  nedefinovala co je to „rodné íslo“, nestanovila ani zp sob 

tvorby i nakládání s rodným íslem, byla však histo r icky prvním 

právním p edpisem eskoslovenské republiky, ve kterém se po jem 

„rodné ís lo“ vyskytuje .  

     Op t , z histo rických zdro j  jsem vy et la, že prvním právním 

edpisem, který definoval  po jem „rodné ís lo“ ( t j.  jednozna  

stano vil,  co  rodné  íslo  je),  ur il,  jak  se  tvo í,  z  jakých  ást í  se  skládá  a  

kdo a podle jakých pravidel je j p id luje, byla vyhláška Federálního 

stat ist ického ú adu . 55/1976 Sb., ze dne 22. ledna 1976, o rodném 

ísle, která byla vydána k provedení § 23 odst. 2 zákona . 21/1971 Sb., 

o  jednotné soustav  sociáln  ekonomických informací.  P edm tná 

                                                
14  Sm rnice Ministerstva vnitra . 1130/3-5/10-48-III/634, ze dne 6. íjna 1948 
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vyhláška vymezila  rovn ž okruh osob,  jimž je  rodné ís lo  p id leno,  a  

stanovila inst ituce, které provád jí opravy a zm ny rodného ísla. 

     Od t chto prvopo átk  vzniku ident ifikátor  osob, prod lal vývo j 

tohoto  íselného  ozna ení,  stejn  jako  související  prvky  s  t ím  spo jené,  

adu zm n. Byla zde p ímá návaznost na vývo j ob anských pr kaz  a 

cestovních doklad , jak jsem uvedla výše. 

 

     Zajímavost í však je, že od zavedení jejich užívání neprošel tento 

inst itut mnoha zm nami a v sou asné dob  stále funguje stávajíc í systém 

jen s  drobnými obm nami.  Zejména se jedná a íselné zpracování  údaje 

za  lomítkem ozna ujíc í  narození.   To se  však nedá íc i  o  využit í  tohoto 

ident if ikátoru fyz ické osoby.  Rodné ís lo  se  sta lo  pro naši  spo le nost  

nepostradate lným údajem, které provází fyzickou osobu od jeho narození 

a v podstat  není „zlikvidováno“ ani jeho úmrt ím. Rodné íslo by mohlo 

estat být ident ifika ním znakem až v roce 2054, kdy do jde ke konci 

možnost í  výpo tové ady.  P edpokládá se  však,  že  do té  doby bude 

ident ifikace osob zabezpe ena jiným, modern jš ím zp sobem. O ad  

možnost í  –  i  v  závis lost i  na bezpe nost  osobních údaj  –  se  diskutuje  j iž  

nyní. Zat ím však nebyl vymyšlen bezpe jš í postup, odpovída jící 

možnostem eské republiky.  

 

    Rodné ís lo , které je definováno ustanovením § 13 zákona . 133/2000 

Sb., o evidenci obyvatel, 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. „15, 

je  využito nejen k evidenci  obyvatel,  a le  je  na n j  navázána veškerá 

agenda centrální  evidence obyvatel,  evidence sociálního zabezpe ení,  

                                                
15  § 13 zákona . 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných íslech a o zm  n kterých zákon  

(zákon o evidenci obyvatel) 
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evidence správní agendy jako jsou idi ské pr kazy a jiné agendy jak 

obchodního, tak ob anského a správního charakteru. Na evidenci 

rodných ísel  a  evidenci  obyvatel  je  nap íklad postaven vo lební  systém 

eské  republiky,  branná  povinnost  osob,  nebo  regist r  statutárních  

zástupc  firem.  

 

     áste nou výjimku z  výše uvedené definice „rodného ís la“  tvo í  

rodná ís la p id lená fyzickým osobám narozeným p ed 1. lednem 1954, 

které mají stejnou st rukturu jako rodná ís la uvedená v odvolávce, jsou 

však devít imístná s  t ímístnou koncovkou a  nespl ují  podmínku 

litelnost i jedenáct i. U t chto rodných íse l, docháze lo v minu lost i 

k áste ným nesrovna lostem a nap .  kupónová privat izace odhalila  

ko lik stovek stejných rodných íse l. V t chto p ípadech pak muselo 

být vydáno nové rodné ís lo,  což osobám, kterých se to týkalo,  zp sobilo 

adu problém  nap . t ím, 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 místy 

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 pro tento den novou, dodate nou sestavu rodných 

ísel,  pro niž plat í,  že rodné íslo je desetimístné ís lo,  které je d litelné 

jedenáct i  beze zbytku.  První  dvo j ís l í  vyjad uje poslední  dv ís l ice 

roku narození, druhé dvo j íslí vyjad uje m síc narození, u muž  zvýšené 

o 20, u žen zvýšené o 70, t et í dvo j íslí vyjad uje den narození. 

t y místná koncovka je rozlišu jíc ím znakem obyvatel narozených v 

tomtéž kalendá ním dnu.  

  

     Význam rodného ísla zvýraz u je i skute nost , že je vedle zákona o 

evidenci obyvatel chrán n i zákonem .  101/2000 Sb., o ochran  

osobních úda j , ve zn ní pozd jš ích p edpis . Rodné ís lo je považováno 
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a osobní údaj, který jako „ íslo“ nelze zam nit . Ochrana tohoto 

ident ifikátoru, je pro to zcela na míst  a to z d vodu jeho možného 

zneužit í a to v p ímé souvis lost i se zneužit ím i jiných ve ejných list in, 

kde je  vedle  jména a  p íjmení  uvád no práv  rodné ís lo ,  jako 

ident ifika ní znak konkrétní fyzické osoby. 

 

       Z tohoto d vodu je také zcela logické,  že zákon .  133/2000 Sb.,  o 

evidenci obyvatel a rodných ís lech a o zm  n kterých zákon  (zákon 

o evidenci  obyvatel) ,  spo juje  inst ituty rodného ís la  a  evidenci  

obyvatelstva v jeden zákon. 

 

        S rodným ís lem je úzce spojen inst itut „matr i ních ú ad “. Pro to 

ve své práci úzce navazuji na zákon . 301/2000 Sb., o matr ikách, jménu 

a o zm  n kterých souvise jíc ích zákon . „Matr ika je státní evidence 

narození, uzav ení manželství, vzniku reg istrovaného partnerství a úmrt í 

fyzických osob na území eské republiky a narození,  uzav ení  

manželství, vzniku partnerství a úmrt í, k nimž došlo v c izin , jde- li o 

státní ob any eské republiky .“16  

  

Zákon Matr iku d lí  na:   

 a) matr iku narození, pro kterou se vede kniha narození,  

 b) matr iku manželství,  pro kterou se vede kniha manželství,   

c) matr iku registrovaného partnerství, pro kterou se vede kniha 

registrovaného partnerství,  a  

 d) matr iku úmrt í,  pro kterou se vede kniha úmrt í.   

 

    Práv  matr ika narození je v hierarchii ú ad  ve ejné správy místem, 

kde se zapisují rodná ís la, která se st ávají ident ifikátorem fyzické 

osoby. Tato rodná ísla se spo le  s dalš ím údaji fyz ické osoby zap isují 

                                                
16  §1 zákon . 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a o zm  n kterých souvisejících 

zákon .   
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do knihy narození a následn  i dalších knih, které vede matr i ní ú ad. 

sobnost na úseku matr ik vykonávají: 

 

„a) matr i ní ú ady, kterými jsou obecní ú ady, v hlavním m st  Praze 

ady m stských ást í, v územn len ných statutárních m stech ú ady 

stských obvod  nebo ú ady m stských ást í a pro území vo jenských 

újezd  újezdní ú ady1), které ur í a je jich správní obvody vymezí 

Ministerstvo vnit ra (dále jen "ministerstvo") provád cím právním 

edpisem,  

 

b) obecní ú ady obc í s  rozší enou p sobností  (dále jen "ú ad s rozší enou 

sobnost í"), 1 5   

c) kra jské 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)minister stvo. „17 

 

 2. Matri ní ú ad  

     Matri ní  ú ad vede v souladu se zákonem 
 
a) matr i ní knihy, 
 
b) sbírky list in v rozsahu stanoveném t ímto zákonem. 
 
    Matr i ní  ú ad vede matr i ní  knihy a sbírky l ist in pro 
 
a)  obec,  v  níž  má síd lo ,  a  dá le  pro  obce  pat íc í  do  jeho  správního  obvodu 

vymezeného provád c ím právním p edpisem a 

 

b) území vo jenského újezdu. 

 
     V hlavním m st  Praze a ve m stech Brno, Ostrava a Plze  vede 

mat r i ní ú ad mat r i ní knihy a sbírky list in pro m stskou ást nebo 
                                                
17  § 2 odst. 1 zákona .. 301/2000 Sb., 
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stský  o bvod,  v  n mž  má  s ídlo,  a  pro  další  m stské  ást i  nebo  m stské  

obvody ve svém správním obvodu vymezeném provád cím právním 

edpisem .  

 

2.1. Matri ní knihy ,   do kterých se zapisuje narození,  uzav ení  

manželství, reg ist rované partnerství a úmrt í ob an , ke kterým došlo v 

cizin , vede Ú ad m stské ást i Brno-st ed jako "zvlášt ní matr iku". 

 

    Vedení matr i ních knih a úkony zabezpe ované v souvis lost i s 

vedením matr i ních knih jsou výkonem státní správy. 

 
     Ú ad s  rozší enou p sobnost í,  kterým je  obecní  ú ad obce s  

rozší enou p sobnost í – jinak nazývané obce III . stupn  - jsou 

mezi lánkem p enesené p sobnost i státní 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 t yto ú ady. Obecní ú ady 

obcí  s  rozší enou p sobnost í  mají  oprot i  ostatním o becním ú ad m 

které  oblast i  p sobnost i  navíc,  a  to  nejen pro sv j  vlastní,  základní  

správní obvod, a le zpravid la i pro další obce v okolí. 

 
    Ú ad s  rozší enou p sobnost í  provádí  kontrolu vedení  matr i ních knih 

a sbírek list in, a to u všech matr i ních ú ad  ve svém územním obvodu 

nejmén  jednou ro . 

 

     Ú ad s rozší enou p sobnost í provádí ve vyjmenovaných p ípadech 

ov ování rodných, oddacích a úmrt ních list , které se také nazývají jako 

"matr i ní doklad", vysv ení o právní zp sobilost i k uzav ení 

manželství  a  potvrzení  o údajích zapsaných v matr i 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 sbírku 

list in a vede a aktualizuje druhopisy matri ních knih vedených do 31. 
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prosince 1958 pro matr i ní ú ady za azené v jeho správním obvodu. 

 

    Narození dít te je povinno oznámit mat r i nímu ú adu zdravotnické 

za ízen í, v n mž byl porod ukon en; nebyl- li porod ukon en ve 

zdravotnickém za ízení, oznámí narození léka , který jako první poskyt l 

i porodu nebo po porodu zdravotní pé i. 

 

    Nedošlo-li  k  oznámení  podle p edcházejícího odstavce,  narození  je  

povinen oznámit matr i nímu ú adu jeden z rodi , pop ípad  jeho 

zákonný zástupce, nebo soudem ustanovený opat rovník. 

 

     Velmi sporné je ustanovení § 15 odst.  3 zákona .  301/2000 Sb.,  která 

ukládá povinnost neur ité osob , oznámit matr i 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 . 

Matr ika pak zabezpe í zápisy o narození, které se zapisují do knihy 

narození a na základ  kterých je pak p id leno rodné ís lo . 

 
Do knihy narození  se  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 dít te,  
 
d) jméno, pop ípad  jména, p íjmení, pop ípad  rodná p íjmení, data a 

místa  narození,  rodná ís la,  státní  ob anství  a  místo  t rvalého pobytu 

rodi , 

 
e) datum zápisu a podpis matr iká e. 
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     Údaje uvedené v písm. d) se do knihy narození nezapisu jí v p ípad , 

že  matka dít te  požádala  o  utajení  své osoby v souvis lost i  s  porodem, 

což ji p ipoušt í zákon o rodin . P ísemné hlášení o narození d ít te, jehož 

matka požádala o utajení své osoby v souvislost i s porodem, obsahuje 

informaci,  že se jedná o takový p ípad. 

 
    Zápis do knihy narození se provede 
 
a) na základ  písemného hlášení o narození živého nebo mrtvého d ít te,  
nebo 
 

b) na základ  ústního oznámení o narození dít te mimo zdravotnické 

za ízení, nebyla- li jeho matce ani následn  poskytnuta zdravotní pé e; o 

tomto oznámení  sepíše  matr iká  s  oznamovatelem zápis.   

 

     Zákon o matr ikách dá le stanoví náležitost i a dokumenty, které je 

nutno p edložit  pro provedení  zápisu novorozence do knihy narození  v  

ípad  manželství a v p ípadech, kdy došlo k narození d ít te mimo 

manželství. V p ípadech hodných zvláštního z etele, zejména u osoby, 

která žádá o ud lení azylu na území eské republiky, m že matr i ní ú ad 

ipust it nahrazení doklad  uvedených v zákon estným prohlášením 

rodi ,  nebo jednoho z nich.  

 
 
 3. Registr rodných ísel 

 

     Regist r je informa ním systémem ve ejné správy, který je 

samostatnou funk ní ást í informa ního systému, v n mž jsou využívána 

veškerá rodná ís la a dalš í pomocné souvisejíc í údaje. Regist r vytvá í 

technické podmínky pro ur ování, p edávání, p id lování, ov ování, 

osv ování, provád ní zm n rodných íse l a vedení jejich evidence. 

    V souladu s ustanovením § 13b zákona o evidenci obyvatelstva 

„Ministerstvo spravuje a pro ú ely tvorby, ur ování, p edávání, 
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id lování,  ov ování,  osv ování  a  provád ní  zm n rodných ísel  

zpracovává registr  rodných ísel.  Registr  obsahuje veškerá ur ená rodná 

ísla podle tohoto zákona i podle d íve p latných právních p edp is . 

 

     V registru minist erstvo vede  
 
a) d vod p id lení rodného ísla, který je dále def inován v § 16 daného 
zákona, 
  
b) ozna ení výdejového místa, které rodné íslo p id lilo , 
  
c)  rodné íslo.  
 
d) v p ípad  zm ny rodného ísla p vodní rodné íslo,  a to jako 
blokovaný údaj,  
  
e)  d vod provedení zm ny rodného ísla,  
  
f) jméno, pop ípad  jména, p íjmení, pop ípad  rodné p íjmení nositele 

rodného ísla, je jich p ípadné zm ny, 

  

g) datum p id lení rodného ísla; u rodných íse l p id lených p ed 

innost í zákona se tento údaj vede pouze, pokud jej lze zjist it z 

archivních mater iál , 

  

h) datum, místo a okres narození a u nositele rodného ís la, který se 

narodil v c izin , místo a stát , na jehož území se narodil; uvedené místo a 

okres narození na území eské republiky jsou vedeny ve form  

referen ní vazby (kódu územního prvku) na referen ní údaj v základním 

reg ist ru územní ident ifikace, adres a nemovitost í, 

  

i) agendový ident ifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel. 
  
 
   Registr  pro ú ely zpracování  všech údaj  využívá zákonem stanovené 

systémy a evidence,  které zahrnují  systémové údaje o fyzických osobách,  

ale i ur ená rodná ísla , p id lená rodná ís la a aktuáln  nep id lená 
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ur ená rodná ísla.  

  
     Ministerstvo p edává z reg istru výdejovým míst m sestavy pro 

individuální p id lení rodného ísla fyzickým osobám. Výdejová místa, 

vyjma zvláštní matr iky, p edají nejpozd ji do 10 dn  po ukon ení 

kalendá ního m síce minister stvu vypln né sestavy zpracované za každý 

íslušný kalendá ní m síc. Zvláštní matr ika p edá min isterstvu vypln né 

sestavy zpracované v p ís lušném kalendá ním tvrt let í vždy nejpozd ji 

do 10 dn  po ukon ení tohoto kalendá ního tvrt let í.  Vypln né sestavy 

edávají výdejová místa minister stvu ve form , v jaké jim sestavy 

poskyt lo .  Technický zp sob p edávání  vypln ných sestav ministerstvu 

stanoví pro vád cí právní p edpis. 

 
 
 
 
 
 
 4. Výdejové místo – doklad o p id leném rodném ísle 
 
  Výdejové místo m žeme v souladu se zákonem o evidenci obyvate l 

charakter izovat jako místo, které je  zapisovatelem údaj  do reg ist ru o 

rodném ísle,  které p id lilo.  

 

Ustanovení § 14 zákona o evidenc i obyvatel jasn  stanoví, že se jedná o : 

 
   a)  matr i ní  ú ad, který p id luje rodná ísla fyzickým osobám 

narozeným na území eské republiky, 

 

   b) zvlášt ní mat r iku, která p id luje rodná ísla ob an m narozeným v 

zahrani í, s výjimkou p ípad , kdy došlo k matr i ní událost i p ed 1. 

lednem 1950, a pokud tato událost byla zapsaná podle právních p edpis  

platných v dob  provedení  zápisu do matri ní  knihy,  kterou nyní  vede 

matr i ní ú ad na území eské republiky, 
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 c) Polic ii eské republiky, která p id luje rodná ísla ciz inc m s 

povo lením k pobytu 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) ministerst vo; 

    Dokladem o p id leném rodném ís le  je  zejména rodný l ist  fyzické 

osoby. Zákon o evidenci o byvatelstva však p ipoušt í i  dalš í doklady, 

které mohou být p edloženy jako doklad o p id leném rodném ísle. I v 

chto taxat ivn  vyjmenovaných p ípadech se jedná o doklady, do 

kterých v souladu se speciálními zákony bylo rodné ís lo zapsáno na 

základ  rodného listu.  

 

    Mezi dalš í doklady, které mohou být p edloženy, jako doklad o 

id leném rodném ís le zákon uvádí:   

  

a)  rodný list ,  doklad o partnerství,  oddací l ist  nebo úmrtní list ,  na n mž 

je uvedeno rodné ís lo nositele rodného ísla, 

  

b) samostatný doklad o p id leném rodném ís le vydaný a potvrzený 

íslušným výdejovým místem nebo doklad o p id leném rodném ís le 

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 pobytu ciz ince, potvrzení o p echodném po bytu 

na území eské republiky ob ana Evropské unie, pr kaz o pobytu 
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rodinného p ís lušníka ob ana Evropské unie  a  pr kaz o povolení  k  

t rvalému pobytu ob ana Evropské unie, nebo 

  

f) pr kaz povo lení k pobytu azylanta nebo pr kaz oprávn ní k pobytu 

osoby požívajíc í dopl kové ochrany. 

 

 5. P id lení rodného ísla

 

    Jak sem uvedla výše, rodná ís la spadají do úzce vymezené oblast i 

ve ejné správy. Je však nutné na n  vztáhnout obecné pr inc ipy týkajíc í se 

ústavních zásad a  práv.  Jedná se  p edevším o zásadu rovnost i,  protože 

rodné  ís lo  je  p id leno  každému  ob anu  eské  republiky  a  už  p i  

narození,  nebo p i  z ískání  ob anství,  a  dokonce i  c iz inc m, kte í  splnili  

zákonem stanovené podmínky.   

 

 P lat í zde také jedna z nejd ležit jších zásad, zásada legalit y.  

Legalita v nejobecn jš í ro vin  znamená p edevším vázanost subjektu 

právem - v mezích zákona.  Zásada legality je zárukou toho, že ukládán í 

oprávn ní  subjekt m nebo omezování  práv fyzických osob se d je  pouze 

v souladu se zákonem a v jeho mezích.  

 

Matr i ní ú ady p id lují rodná ís la všem fyzickým osobám, které 

se narodily na území eské republiky  na území je jich správní p sobnost i. 

Tento proces je tedy spo jen s narozením nového ob ana eské republiky 

automat icky. Podoba rodného ísla je stanovena zákonem a je možné 

pozit ivn  konstatovat , že od dob, kdy bylo vytvo ení rodného ísla dáno 

do gesce Ministerstvu vnitra, stalo se ident ifika ním údajem fyzické 

osoby v pravém slova smyslu, a ne jen stat ist ickým údajem, kterým byl v 

prvopo átku jeho vzniku a vytvo ení.  

 

Rodné ís lo je  jen jedno.   Ze zákona o evidenci  obyvatel  nemohou 
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mít dv  fyzické oso by stejné rodné íslo , i když jsem v p edcházejíc ím 

textu uvedla,  že k tomu v minulost i  docházelo.  

 

Všechna rodná ís la,  a  už devít imístná nebo deset imístná mají  

však stejnou strukturu prvních šest i  ísel.  Prvních šest  ísel  je  vlastn  

kód, jednoduše vytvo ený z data narození každé fyzické osoby. První dv  

íslice vyjad ují poslední dv ísla roku narození, pátá a šestá ís lice 

den narození. S ložit jš í je to u t et í a tvrté íslice základního šest i íslí 

ozna ující m síc narození. U muž  se tato ísla v rámci rodného ísla 

zapisují  v  p vodní  podob ,  u  žen je  ís lo  ozna ujíc í  m síc  narození  

zv tšeno o 50. Takže žena, která se narodila nap íklad 1.  dubna 1990, má 

prvních šest ísl ic rodného ísla v podob  705401 a žena, která se 

narodila nap íklad 1. prosince 1990, má prvních šest íslic rodného ís la 

v podob  906201. D vodem pro takové odlišování je stanovení jasných a 

nem nných pravidel, a matemat ických výpo . Je otázkou n ko lika 

matemat ických výpo , abychom zjist ili, ko lik by mohlo být vydáno 

deset imístných íse l beze zbytku d litelných jedenáct i, je jichž prvních 

šest  ís lic  by bylo stejných.  Pokud je  však jedna z prvních šest i  ís l ic  

odlišena, dává nám to p i kombinování takových íse l mnohem v tš í 

prostor. Zm na data ozna ující rok a den narození je nemyslitelné, 

protože základní kód by p estal dávat smysl, kdežto m síc  v roce je 

pouze 12 a první ís lo z dvo j ís lí ozna ujíc í m síc stejn  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  by se  i  p es  tento systém nedostávalo pro daný den 

rodných íse l, ur í minister stvo novou sestavu rodných ísel podle výše 

uvedených pravidel, jen dvo j ís lí 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  

stano ví, komu se rodné ís lo p id luje.  Rodné ís lo p id lí výdejové 

místo : 
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a) fyzické osob  p i narození nebo osvo jení, 
  
b) ob anu, který dosud rodné ís lo nem l,  
  
c) c izinci s povo lením k pobytu na území eské republiky, 
  
d) c izinci, kterému byla na území eské republiky ud lena mezinárodní 

ochrana formou azylu nebo dopl kové ochrany, v sou ladu se  zákonem . 

325/1999 Sb.,  o azylu,   ve zn ní pozd jš ích p edp is ,  

  
e) cizinc i, který o p id lení rodného ís la požádal pro sp ln ní podmínek 

podle zákon . 326/1999 Sb., o pobytu cizinc  na území eské republiky 

a o zm  n kterých zákon , pop ípad  fyz ické osob , pro kterou o 

id lení  rodného ís la  požádala eská správa sociálního zabezpe ení  

nebo okresní správa soc iálního zabezpe ení podle § 4 písm. h) záko na . 

101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj . 

     

    P id lení  rodného  ís la  podle  ustanovení  §  16  písm.  a),  b),  c)  a  d)  (  

id lení rodného ís la) a § 17 odst. 2 (zm na rodného ís la) výdejové 

místo fyzické osob  rodné ís lo p id lí  z moci ú ední.  

 

 5.1.  P id lení rodného íslo cizinci  

 

    V posledních letech se  množí  stá le  více žádost í  o  p id lení  rodného 

ís la  c iz inc i,  k terý má na území eské republiky povo len pobyt .  Tyto 

žádost i  jsou  zcela  logické  a  jsou  reakcí  na  umožn ní  vo lného  pobytu  v  

zemích Schengenského prostoru, tzv. t et ímu sv tu a v ad  p ípad  je to 

i d sledek zvýšené migrace osob ve Sv  v bec. Cizinci s povo lením k 

pobytu na území eské republiky, je výdejovým místem p id leno rodné 

íslo na základ  p ísemné, od vodn né žádost i, která obsahuje : 

 

a) jméno, pop ípad  jména, p íjmení, jejich p ípadné zm ny, 
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b) rodné p íjmení,  

  

c)  den, m síc a rok narození,  

  

d) místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v c izin , 

místo narození a stát , na jehož území se narodila, 

  

e)  pohlaví,  

  

f)  státní  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 nepodepisu je p ed 

zam stnancem výdejového místa.  Ú edn  ov ený podpis  žadatele se 

nevyžaduje,  podala- l i  žádost  o  p id lení  rodného ís la  eská správa 

sociálního zabezpe ení nebo okresní správa sociálního zabezpe ení. 

  

      K žádost i o p id lení rodného ís la p ipo jí žadatel kopii dokladu o 

datu  a  míst  narození  a  státním ob anství;  je- li  tento  doklad vyhotoven v 

jiném než eském jazyce, p iloží k n mu jeho ú ední p ek lad do jazyka 

eského.  Je-l i  žadatelem o p id lení  rodného ís la  eská správa 

sociálního zabezpe ení  nebo okresní  správa sociálního zabezpe ení  podle 

zvláštního právního p edp isu, nahrazuje ú ední p eklad dokladu podle 

t y první p eklad provedený eskou správou sociálního zabezpe ení 

nebo okresní  správou sociálního zabezpe ení.  eská správa sociálního 

zabezpe ení nebo okresní správa sociálního zabezpe ení p ipo jí k žádost i 

o  p id lení  rodného  ísla  adresu  pro  doru ování  fyz ické  oso by,  pro  niž  o  

rodné íslo žádá podle § 16 písm. e) zákona. 
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 5.2. Zm na, ov ení a osv ení rodného ísla 

 

 Vzhledem k tomu, že veškerá innost spole nost i je závislá na 

práci fyzických osob, m že docházet p i zadávání údaj  do informa ního 

systému  k  chybám  jednot livc .  Je  nutné  toto  brát  v  úvahu  a  zabezpe it  

zákonný postup p i zmírn ní následk  t chto chybných postup  a jejich 

odstran ní. To pln  p lat í i o techno logickém zpracování údaj , které 

vyúst í v kone né p id lení rodného ísla. V t chto p ípadech je nutné 

provedení  zm ny rodného ís la  a  konkrétní  fyz ické osob  se musí  

id lit  rodné ís lo nové.  

 

     Za chybu se pokládá to , že fyzické osob  bylo p id leno rodné íslo 

chybné,  nap íklad chybn  sestavené tak,  že není  d l itelné jedenáct i  nebo 

nespl uje  j inou základní  podmínku.  Chybou je  také to ,  že  fyzické osob  

bylo p id leno takové rodné ís lo ,  které  již  bylo p id leno fyzické osob  

jiné. Jak již bylo uvedeno výše, v dob  probíhající kupónové pr ivat izace 

se objevilo n ko lik stovek zdvo jených rodných ísel, což bylo dáno 

edevším nedokonalost í systému celého p id lování rodných íse l v 

minulost i. Týkalo se to v tšinou starších ob an m.  

 

 Za zm nu okolnost í považuje zákon nezrušitelné osvo jení fyz ické 

osoby a na základ  této skute nost i je nutné této osob  p id lit nové 

rodné ís lo.  Zm nou okolnost í,  kterou zákon uvádí  je  i    zm na pohlaví  

fyzické osoby, a pro to je ze zákona takové osob  p id leno nové rodné 

ís lo.  Zm na rodného ís la  v tomto p ípad  je  nutná,  což vyplývá ze 

samotné podoby rodného ísla, pro tože z rozlišujíc í ís lice v prost edním 

dvo j ís lí prvních šest i ísel je poznat , zda nosit elem rodného ísla je 

muž nebo žena a  v  p ípad  zm ny pohlaví  by rodné ís lo  v  p vodním 

stavu zp sobovalo zmatek a navíc by se stalo nosit elem nato lik osobní a 

soukromé informace, na kterou se vztahuje úprava týkající se ochrany 

cit livých údaj . 
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 Ov ování  rodného ís la  provádí  ministerstvo na žádost  nosite le  

rodného ís la  nebo jeho zákonného zástupce v p ípad ,  že má 

pochybnost i o jeho správnost i nebo jedine nost i. Ministerstvo rodné 

ís lo  ov í  v  regist ru,  p emž zárove  prov uje  postup výdejového 

místa p i  p id lování  rodného ís la,  a  o výsledku uv domí žadatele.  

Pokud  by  se  stalo ,  že  rodné  ís lo  je  chybné  nebo  duplicit ní,  tedy  že  

existu je ješt  minimáln  jedna fyzická osoba, která má stejné rodné 

ís lo,  provede ministerstvo zm nu rodného ís la  a  oznámí to nejen 

žadateli, a le i osob , která má duplic it ní rodné ís lo . O ov ení rodného 

ísla se provádí záznam v regist ru.  

 

 Ov ování  rodného ís la  provádí  ministerstvo na žádost  také 

v p ípad , že fyzická osoba se nem že žádným zp sobem prokázat jako 

nositel rodného ís la, tedy že nedisponuje žádným z doklad  o rodném 

ísle. Pokud minister stvo zjist í, že rodné íslo bylo žadateli skute  

id leno,  vydá doklad o rodném ís le,  který obsahuje údaje o nositel i,  

id lené rodné ís lo ,  kým bylo p id leno a  datum jeho p id lení.  O 

vydání dokladu o rodném ís le je veden záznam do registru.  

 

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 nosit e l m rodného 

ísla,  
  
b) bylo p id leno chybné rodné íslo , 
  
c)  došlo k osvo jení,  nebo 
  
d) došlo ke zm  pohlaví. 
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 5.3.  Zm na rodného ísla    

 

    Zákon však pamatu je 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.“) 18 

  
   Zákon pamatuje i na p ípady zjišt ní dvou užívaných rodných íse l. V 

chto p ípadech ministerstvo do registru provede záznam o užívaném 

ísle 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 ís lem j iné fyzické 

osoby,  provede se  u  této  osoby zm na užívaného rodného ís la  podle  

zákona. 

  

      Zm na rodného ís la  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 ís la  devít imístné nebo 

deset imístné ís lo ,  které  podle  definice rodného ís la  uvedené v § 13 

odst. 3 a 4 zákona, odpovídá datu jejich narození, a jehož íse lná podoba 

byla vytvo ena nesprávným p episem rodného ísla do osobních a 

                                                
18  § 17 odst. 3 zákona . 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
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edních doklad  a dalš ích list in, provedeným orgány ve ejné moci 

vzájemnou zám nou rodných íse l 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 ís la  provádí  výdejové místo,  které  p id lilo  p vodní  

rodné ís lo . Zm ny rodných íse l p id lených p ed ú innost í zákona . 

133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, zajiš u je minister stvo. 

 

     Výše jsem uvedla, že mezi práva fyzických osob, kterým bylo 

id leno rodné ís lo,  byl  j im vystaven ob anský pr kaz a cestovní  

doklad, je i právo této fyz ické osoby na ov ování údaj  v t chto 

dokladech. Mezi tato práva pat í i ov ování rodného ísla, jeho 

správnost i a zejména prokázání se rodným íslem v p ípadech, kd y sám 

nevlastní žádný doklad o prokázání svého rodného ísla. Tyto p ípady se 

mohou stát nap . p i nenadálých žive lných pohro mách, kdy fyzická osoba 

ijde o veškerý sv j  majetek a  doklady,  p i  vykradení  a  odcizení  

dokument  z jeho domu, bytu nebo ubytovacího za ízení atd. V t chto 

ípadech musí  fyz ická osoby žádajíc í  o  ov ování  a  následn  o 

osv ení  rodného ís la  požádat  ministerstvo o ov ení  rodného ís la  v  

registru 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  nosite le  rodného ís la,  o  ov ení  jehož rodného ís la  je  žádáno;  

u nositele  rodného ís la  narozeného v cizin  místo narození  a  stát ,  na 

jehož území se narodil,  

  

b)  ozna ení  výdejového místa,  které  nosit e li  rodného ís la  rodné ís lo ,  o  

jehož ov ení je žádáno, p id lilo , pokud je výdejové místo žadateli 
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známo, 

  

c) charakter ist iku skute nost í, pro n ž je podávána žádost o ov ení 

rodného ísla,  

  

d)  adresu místa t rvalého nebo jiného pobytu anebo bydlišt  v cizin  

nosite le  rodného ís la,  o  ov ení  jehož rodného ís la  je  žádáno;  podává-

li za nositele rodného ísla žádost jeho zákonný zástupce, uvede se též 

jméno,  pop ípad  jména,  p í jmení  a  adresa místa t rvalého pobytu nebo 

jiného pobytu anebo bydlišt  v cizin  zákonného zástupce nosit ele 

rodného ísla,  

  

e)  datum sepsání  žádost i,  

  

f) podpis nositele rodného ís la nebo jeho zákonného zástupce, který 

žádost o ov ení rodného ísla podává. 

  
     K žádost i  p ipo jí  žadatel  o  ov ení  kopii  rodného listu  nosit e le  

rodného ís la ,  o  jehož ov ení  je  žádáno,  pop ípad  jiný doklad o datu a  

míst  jeho narození;  je- l i  tento doklad vyhotoven v jiném než eském 

jazyce,  p iloží  se  k n mu jeho ú ední  p eklad do jazyka eského.  K 

žádost i  se  rovn ž p ikládá kopie  ob anského pr kazu nebo cestovního 

dokladu nosit ele  rodného ís la  nebo jeho zákonného zástupce,  který je  

žadatelem o ov ení. 

  
     Minister stvo na základ  údaj  vedených v registru ov í správnost 

uvedeného výdejového místa, které nositeli rodného ís la rodné ís lo 

vydalo, a ve spolupráci se zjišt ným skute ným výdejovým místem pak 

ov í,  zda  rodné  ís lo  uvedené  v  žádost i  je  správné  a  je  p id leno  

nositeli rodného ís la, který je uveden v žádost i. Na zák lad  z jišt ných 

skute nost í  ministerstvo žadateli  o ov ení  sd l í,  že rodné ís lo je  

správné,  anebo že nosit el i  rodného ís la  bylo p id leno rodné ís lo 
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chybné anebo rodné ís lo,  které bylo sou asn  p id leno j inému nosit el i  

rodného ísla. V p ípad  zjišt né chyby v rodném ísle anebo jeho 

nejedine nost i  ministerstvo provede zm nu rodného ís la  podle 

ustanovení § 17 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona a oznámí tuto skute nost 

žadate li  o ov ení a zjišt nému nosite li  duplic it ního rodného ísla.  

     

Sd lení o ov ení rodného ísla musí být (s ohledem na ochranu 

osobních údaj  fyzické osoby) žadate li 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  nosite le  rodného ís la,  o  osv ení  jehož rodného ís la  je  

žádáno ;  u nositele  rodného ís la  narozeného v cizin  místo narození  a  

stát , na jehož území se narodil, 

  

b)  ozna ení  výdejového místa,  které  nosit e li  rodného ís la  rodné ís lo ,  o  

jehož osv ení je žádáno, p id lilo , pokud je výdejové místo žadateli 

známo, 

  

c) charakter ist iku skute nost í, pro n ž je podávána žádost o osv ení 

rodného ísla,  

  

d)  adresu místa t rvalého nebo jiného pobytu anebo bydlišt  v cizin  

nositele  rodného ís la,  o osv ení  jehož rodného ís la  je  žádáno ;  

podává- li za nosit ele rodného ís la žádost jeho zákonný zástupce, uvede 

se též jméno, pop ípad  jména, p íjmení a adresa místa t rvalého pobytu 

nebo jiného pobytu anebo bydlišt  v  cizin  zákonného zástupce nosit ele  

rodného ísla,  
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e)  datum sepsání  žádost i,  

  

f) podpis nositele rodného ís la nebo jeho zákonného zástupce, který 

žádost o osv ení rodného ísla podává. 

  
    I  k  této  žádost i  p ipo jí  žadatel  o  osv ení  rodného  ísla   kopii  

rodného listu nositele  rodného ís la,  o  jehož osv ení  je  žádáno,  

pop ípad  jiný doklad o datu a míst  jeho narození; je-li t ento doklad 

vyhotoven  v  jiném  než  eském  jazyce,  p iloží  se  k  n mu  jeho  ú ední  

eklad do jazyka eského.  K žádost i  se  rovn ž p ikládá doklad o státním 

ob anství  nosite le  rodného ís la.  

  

     Minister stvo na základ  údaj  vedených v registru prov í správnost 

postupu výdejového místa, které nosit eli rodného ís la rodné ís lo 

vydalo, a ve spolupráci se zjišt ným skute ným výdejovým místem pak 

ov í,  zda nosite li  rodného ísla  

a)  bylo p id leno rodné ís lo  uvedené v žádost i  o  osv ení  rodného 

ísla,  

  
b) bylo p id leno jiné rodné íslo než uvedené v žádost i o osv ení, 
nebo 
  
c)  rodné íslo p id leno nebylo.  
 
     V p ípadech uvedených v písmenech a)  a  b)  pak ministerstvo vydá 

doklad o rodném ísle,  ve kterém krom  nositele  rodného ís la  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 nosit el  rodného ísla nem že doložit ,  že byla provedena 
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zm na jemu p id leného rodného ís la,  písemn  požádá ministerstvo o 

potvrzení  této  zm ny.  I  tato  žádost  o  potvrzení  zm ny  rodného  ísla  

obsahuje náležitost i, které jsou taxat ivn  uvedeny v zákon  o evidenci 

obyvatel. 

  
      K žádost i  se  p ipo jí  kopie  rodného listu  nosite le  rodného ís la,  

pop ípad  kopie jiného dokladu o datu a míst  jeho narození; je-li tento 

doklad vyhotoven v j iném než eském jazyce,  p i loží  se k n mu jeho 

ední  p eklad do eského jazyka.  K žádost i  se  rovn ž p ikládá kopie  

ob anského pr kazu nebo cestovního dokladu nosit ele rodného ís la 

nebo jeho zákonného zástupce, který je žadatelem o potvrzení zm ny 

rodného ísla.  

   

       Potvrzení o zm  rodného ísla musí být žadate li 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 de likt  p i vedení a 

užívání informa ního syst ému. Má se zde na mysli informa ního 

systému,  o  kterém  bylo  psáno  výše  a  který  se  t ýká  tohoto  konkrétního  

zákona. 

 

    P estupkem m žeme charakter izovat jako zavin né jednání, které 

porušuje nebo ohrožuje zájem spole nosti a  je  za p estupek výslovn  

ozna eno v zákon  o p estupcích . .  200/1990 Sb., nebo v jiném zákon , 

nejde- li o jiný správní delikt post ižit elný podle zvláštních právních 

edpis  anebo o trestný in.  P estupek musí  být  projednán v režimu 

správního ádu, ale i zákona o p estupcích. Na pro jednání správního 

deliktu se vztahuje pouze správní ád. P estupku se na rozdíl od 
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správního deliktu m že dopust it pouze fyzická osoba (ob an), správního 

deliktu však naprot i tomu též osoba právnická ( firmy, organizace, 

spo le nost i). V drt ivé v tšin  p ípad  je práv  porušení ze strany fyz ické 

osoby nazýváno p estupkem, p i deliktech právnických osob mluvíme o 

správních deliktech. Rozdíl bývá zpravid la i ve výši možných pokut . Za 

správní delikty v tšinou hrozí mnohonásobn  vyšš í sankce než za 

estupky. 

 

    Prakt ický význam má toto rozd lení  již  ve zp sobu projednání  v ci.  

Zákon zde jasn  definuje, který správní o rgán je p ís lušný k pro jednání 

estupku anebo jiného správního deliktu. Tento postup je zvo len proto, 

že o p estupku, který souvis í se sou innost í 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 dopust í ten,  kdo 

  

a) p íslušnému správnímu ú adu (ministerstvu nebo p íslušnému 

obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobnost í) ve lh  jím stanovené 

nep edloží požadované doklady pro ov ení správnost i a úplnost i údaj  

vedených v informa ním systému, 

  

b)  ministerstvu nebo p ís lušnému obecnímu ú adu obce s  rozší enou 

sobnost í p edlož í k ov ení údaj  vedených v informa ním systému 

neoprávn  pozm né nebo pad lané doklady, 

  

c)  ministerstvu nebo p ís lušnému obecnímu ú adu obce s  rozší enou 

sobnost í ohlásí nepravdivé údaje k jejich zavedení do informa ního 

systému, nebo 
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d)  neoprávn  nakládá s  rodným ís lem jiné fyz ické 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 pro jednávají v p enesené p sobnost i obecní 

ady o bce s rozší enou p sobnost í, v hlavním m st  Praze ú ady 

stských ást í ur ené Statutem hlavního m sta Prahy p íslušné podle 

místa pobytu obyvatele, který se jich dopust il.  

 

  
      Výnos  pokut  uložených  podle  odstavce  1  je  p íjmem  obce  s  

rozší enou p sobnost í, jejíž obecní ú ad pokutu uložil, v hlavním m st  

Praze je p íjmem m stské ást i, jejíž ú ad pokutu uložil. 

  

      Tak jak bylo uvedeno výše, p i pro jednávání p estupk  u ob anských 

pr kaz  a cestovních doklad , i v ešení p estupk  ve v cech rodných 

ísel  a  informa ního systému,  ídí  se  postup je jich projednání  zákonem 

.  200/1990 Sb.,  o p estupcích.  

  

6.2. Správní delikt 
 
    Jiného správního deliktu se dopust í právnická osoba, která 
  
a) neoprávn  nakládá s rodným ís lem, nebo 
  
b) neoprávn  využívá rodná ís la .  
  
     Za správní delikt podle p ísm. a) se u loží pokuta do 1 000 000 K  a za 

správní delikt podle  p ísm. b) pokutu do 10 000 000 K . 

     Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jest liže prokáže, že 

vyna ložila veškeré úsil í,  které bylo možno požadovat, aby porušen í 

právní povinnost i zabránila. 
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     P i ur ení vým ry pokuty právnické osob  se p ihlédne k závažnost i 

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, jest liže 

správní orgán o n m nezahájil ízen í do 2 let ode dne, kdy se o n m 

dozv l, nejpozd ji však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán. 

  

      Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni pro jednává 

podle zákona . 101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj , ve zn n í 

pozd jších p edpis , Ú ad pro ochranu osobních údaj . P íjem z pokut je 

íjmem státního rozpo tu.  

  

 7. Záv r 

 

Téma diplomové práce, ob anské pr kazy, cestovní doklady, 

rodná ísla, je, jak jsem uvedla již v úvodu práce velice zajímavé. Se 

všemi t mito inst ituty a v podstat  setkáváme každý den. Zákony, které 

jsem ke své práci použila a v ad  p ípad  doslova c itovala, ukládají 

každému ob anovi eské republiky ale i cizozemci, aby s t mito 

inst ituty – ze jména pak doklady – zacházel jako s ve e jnou list inou, 

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 legis lat iv , na kterou jsem se musela ve své práci 

zam it  je  tak  veliký,  že  jsem  byla  touto  právní  úpravou  velice  

ekvapena. Opakem pak p i samotné tvorb  práce byl 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 bylo p i  psaní  diplomové práce histor ické seznámení se 

vznikem a rozvo jem jak ob anských pr kaz , tak cestovních doklad . Je 
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možné prohlásit , že jsem byla p ekvapena „mládím“ t chto dokument , 

zejména s ohledem na histo r ii práva a naopak velkým rozvo jem 

techno logie  výroby t chto dokument  v  moderních d jinách eské 

republiky.  Bohužel  tento rozvo j  mnohdy p edb hl  realitu  platnost i  t chto 

dokument , zejména ob anských pr kaz , kdy musíme p ipust it ,  že 

stávající platnost n ko lika vzor  t chto dokument  d lá mnohdy adu 

problém  v ident ifikac i  jej ich držitel .  To plat í  i  o  skute nost i,  že rozvo j  

techno logie výroby 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 speciá lní odborné správní pracovišt . Otázkou je, 

jak daleko se  bude  vyvíjet    technologický proces výroby t chto 

dokument , když v rámci Evropy je v podstat  bezhrani ní a bezcelní 

pohyb. Namátkové kontroly a ident ifikace osob, zt rácí postupn  na 

významu. 

 V tší  ást  jsem v novala  rodným ís lem se sice setkáváme dnes a 

denn ,  ale  p esto  m že  n kdy  právní  úprava  p ekvapit ,  co  se  tý e  

rozsahu nebo smyslu jeho využívání. Snažila jsem se popsat a rozebrat 

klí ové po jmy, které s danou problemat ikou souvisí. Pro tože 

problemat ika rodných íse l je veskrze pod azena pod vnit ní správu, bylo 

nutné nejd íve vymezit po jem vnit ní správa. Jsem si v doma toho, že 

jsem se více nev novala orgán m státní  správy a jej ich kompetencím. 

Zam ila jsem se pouze na inst ituty a ást i zákon , které jsou pro danou 

prác i zásadní, i když je nutné zd raznit , že v dané legislat iv  není nic, 

co by t am nebylo pot ebné.    Dalš í pojmy jako informa ní systém, 

ident if ikátor  fyz ických osob,  evidence a  osobní  údaj  se  p ímo vztahují  

k danému tématu a jej ich vymezení  dalo celé práci  jasné hranice.  Co se 

tý e úpravy v zákon , nejsou rodná ísla p edm tem samostatného 

zákona,  jsou spo jeny s  evidenc í  obyvatel.  P esto jsem se evidenci  

obyvatel jako takové snažila vyhnout a zam ila se na rodná ís la a 

inst itut  matr iky.   

     ást o matr ikách, resp. stru ný náhled do problemat iky, byla 
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za azena do diplomové práce hlavn  z d vodu celé systemat iky práce. 

Celá práce je založena na právní úprav , kdy každá ást tématu 

diplomové práce má sv j  vlastní  a  speciální  zákon.  K tom   je  nutné 

podotknout, že jako ervená nit se všemi t mi zákony pro líná otázka 

bezpe nost i a ochrany jak ob anských pr kaz , tak cestovních doklad , a 

v neposlední  ad  ochrana rodných ísel,  jako osobního údaje fyzické 

osoby. P esto, že jsem do diplomové práce neza adila kapito lu 

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 t ýkají 

ochrany jak ve ejných list in, tak osobních údaj . Je mi zcela jasné, že 

samotné postavení Ú adu pro ochranu osobních údaj  je v sou asné dob  

nedílnou sou ást í práva a s problemat ikou rodných íse l neodd liteln  

souvis í.   

 

Pokud si ješt  na záv r vše shrneme, tak rodné ís lo je vlastní 

všem fyzickým osobám, které spl ují n kterou ze zákonem vymezených 

podmínek a je neodd lit elnou sou ást í ve ejných l ist in, mezi které pat í 

ob anský pr kaz a cestovní doklad. P esto, že rodné íslo vznik lo teprve 

po druhé sv tové válce a od doby svého vzniku prošlo n ko lika zm nami, 

které se na první pohled nezdají zas až tak podstatné, má rodné íslo 

zásadní v liv nejen na oblast evidence obyvatel, ale i na podstatu, ú el a 

smysl samotného užívání rodných ísel. Jaká bude budoucnost rodného 

ísle se dá nyní t žko íci. Je však zcela prokazatelné, že bude nahrazeno 

jiným ident ifikátorem, který bude stanoven dohodu více ze mí, nap íklad 

Spole enstvím Evropské unie. Zcela jasné je, že ke stejnému záv ru 

sp je  i  vznik jednotného dokladu totožnost i,  který v budoucnu nahradí  

stávajíc í  doklad prokazujíc í  totožnost  fyz ické osoby v zemi jeho p vodu 

a doklad umož ující mu pohyb  v jiných státech. áste nou „brzdou“ v 

tomto rozvo ji  je  rozmáhání  se  terorizmu ve Sv  a snaha ochrany prot i  

mu všemi státy.    
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V  sou asnost i  je  rodné  íslo  p esn  t ím,  ím  by  m lo  být .  Je  to  

íselný kód, vytvo ený podle jednoduchých pravidel, vlastní každé 

fyzické osob , která spl uje zákonem dané podmínky, který je užíván 

edevším pro ú ely ident ifikace a evidence fyz ické osoby. To plat í i o 

dokladech, která jsou popisovány v této práci. 

Pokud tedy cílem této práce bylo vymezit a lépe porozum t dané 

problemat ice,  v ím, že ho bylo dosaženo. 

 

8. Resumé 

As I  have a lready stated at  the  beginning of  my diploma thesis,  the  topic  

of the thesis,  identity cards, travelling documents, birth identification 

numbers,  is very interest ing. In fact , we meet all these inst itutes every 

day. The laws used for my work and quoted by me in many cases impose 

on  every  cit izen  o f  t he  Czech  Republic  as  well  as  foreigner  to  deal  with  

such inst itutes - and especially personal documents - as a public deed 

having  it s  specific  ro le.  I  have  to  admit  that  the  select ion  o f  t he  topic  

was  much  easier  than  the  preparat ion  o f  the  diploma  thesis  it self.  The  

extent of the legal inst itutes contained in legis lat ion, to which I had to 

concentrate in my work, is so large t hat I was genuine ly surpr ised by this 

legal  regulat ion.  Dur ing  the  preparat ion  of  the  work,  the  opposite  was  

t rue, that there is no sufficient specialized lit erature or judicial decisions 

to the given topic which might he lp me in writ ing this thesis. 

 

 When I was writ ing the diploma thes is, it was int erest ing to make 

oneself  familiar  histor ically  with the r ise  and development  o f  both 

ident it y cards and t ravelling documents. I can say that I was surpr ised by 

the  "short  h istory"  o f  these  documents,  especially  with  regard to  history 

of law and a large development o f techno logy o f production o f such 

documents in modern history of the Czech Republic. Unfortunately, 

many t imes this  development  got  ahead of  realit y  o f  validity  o f  such 

documents, especially ident it y cards, where we have to admit that the 
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exist ing paralle l  val idit y o f  several  specimens o f  these documents causes 

often  many  problems  in  ident ificat ion  o f  their  ho lders.  This  ho lds  also  

good  for  the  fact  that  the  development  of  techno logy  o f  product ion  o f  

documents and t he endeavour to secure the safety elements in these 

documents  is  so  rapid  t hat  it  is  many  t imes  even  impossible  to  prepare  a  

spec ial technica l administ rat ive workplace for it . The quest ion ar ises, 

how  far  the  techno logical  process  o f  product ion  o f  these  documents  will  

develop, if there is in fact a dut y free movement without borders within 

the  framework  of  Europe.  Rando m  controls  and  ident ificat ion  o f  persons  

have been losing their importance gradually. 

 

 I devoted a large part of the work to birth ident ificat ion numbers. 

We meet  them every day,  but  nevertheless,  their  legal  regulat ion may 

somet imes  surpr ise,  as  far  as  t he  extent  or  sense  o f  their  use  is  

concerned. I t ried to descr ibe and analyze the key terms re lated to the 

given issues. As the mat ters of birth ident ificat ion numbers are subject to 

int ernal  administ rat ion,  it  was  first  necessary to  define  the  term internal  

administ rat ion.  I  am aware  of  the  fact  tha t  I  was  unable  to  devote  myse lf  

more  to  the  bodies  o f  state  administ rat ion  and  their  powers.  I  focused  

myself  only on inst itutes and parts o f laws which are fundamenta l  for the 

given thesis, alt hough I have to emphasize that there is nothing in t he 

given legislat ion which would not be necessary there. Other terms, as for 

example informat ion system, ident ifier o f individuals, files and perso nal 

data re late direct ly to the given topic, and their definit ion gave clear 

limit s to the whole thesis. As far as the regulat ion in law is concerned, 

birth ident ificat ion numbers do not form subject of any independent law; 

they  are  connected  with  reg ister  of  cit izens.  In  spit e  of  that ,  I  t ried  to  

avo id  the  register  o f  cit izens  as  such,  and  I  focused  on  birth  

ident ificat ion numbers and the inst itute of regist ry. 

 

 A par t  on regist r ies,  or  rather  a  br ief  introduct ion to  the problems,  
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was  included  in  my  thesis  mainly  for  the  reason  o f  syst emat ics  o f  the  

work. The who le work is based o n legal regulat ion, where each part of 

the  topic  o f  the  thesis  under l ies  to  it s  own special  law.  I  have to  point  

out  that  the issue of  safety and protect ion of  both ident it y  cards  and 

t ravelling documents,  and also protect ion of  bir th  ident if icat ion numbers  

as personal data of natural persons connects all t hese laws as their 

central  theme.  In  spit e  o f  the  fact  that  I  have  not  included  the  chapter  

devoted to  personal  data  protect ion in  my thesis,  which would descr ibe 

the  special  law  on  perso nal  data  protect ion,  I  am  convinced  that  this  law  

is  ment ioned here and that  the references to it  are included adequately in 

part s concerning pro tect ion o f both public deeds and persona l data. It is 

quite  clear  to  me  that  the  posit ion  o f  the  Office  for  Personal  Data  

Protect ion  it se lf  forms  at  present  an  integral  part  of  law  and  it  is  

connected with the issues of birth ident ificat ion numbers inseparably. 

 I f we summar ize everything at the conclusion, the birt h 

ident ificat ion number is own to all natural persons meet ing some o f the 

condit ions defined by law and forms an inseparable  par t  of  public  deeds,  

inc luding the ident it y card and t ravel ling document. In spite o f the fact 

that  the  bir th  ident ificat ion number  came into  existence as  late  as  after  

World  War  II,  and  that  it  has  undergone  severa l  changes  since  its  r ise,  

seeming not  too s ignificant  at  f irst  s ight ,  the  birth  ident ificat ion number  

has  a  fundamental  impact  no t  only  on  the  area  of  reg ister  of  c it izens,  but  

also on the substance, purpose and sense o f the actual use of birth 

ident ificat ion  numbers.  It  is  difficult  to  say  now  how  the  future  o f  birt h  

ident ificat ion  numbers  will  be.  It  is,  however,  quite  we ll  demonstrable  

that the birth ident if icat ion number will be rep laced by some other 

ident ifier  to  be  set  by  an  agreement  o f  more  countr ies,  for  example  the  

European Union community. It is quite c lear that in the future the same 

conclusion may be expected at a r ise of a unif ied ident it y card which 

will rep lace the exist ing document proving ident it y o f a natural per son in 

the country of or igin, and a document enabling to move in foreign 
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countr ies. A part ial hindrance to this development is spread o f terrorism 

in  the  world  and the  effort  of  a ll  states  to  protect  their  cit izens  from it .  

 

 At present , the birth ident if icat ion number is exact ly what it 

should be. It is a numerical code created accord ing to simple ru les, own 

to each natura l person meet ing condit ions set down by law, which is used 

especially  for  the  purpose  o f  ident ificat io n  and  register ing  o f  the  natural  

person. The same ho lds good also for the documents described in this 

thesis.  

 

 I f therefore the object ive o f this thesis was to define and 

understand bet ter the given problems, I believe that this object ive has 

been achieved.  
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