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SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA
č. j. MV – 108001-48/SC-2011 ze dne 13. prosince 2011
k zákonu č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
ve znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech),
ve znění pozdějších předpisů
Odvětví: evidence a jiné správní činnosti

záznamy“ a písemné sdělení občana připojí k tomuto
přihlašovacímu lístku.

Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) vydává tuto
směrnici:

(1) Ohlašovna vede a zpracovává přihlašovací
tiskopisy tak, aby byly důsledně chráněny osobní údaje
v nich uvedené před neoprávněným zasahováním a aby
byly shromažďovány, evidovány a používány v souladu
s jiným právním předpisem2).

H L AVA I
K zákonu o evidenci obyvatel
Evidence přihlašovacích lístků k trvalému pobytu
Čl. 1
(1) Obecní úřady, v hlavním městě Praze a v územně
členěných statutárních městech úřady městských částí nebo
městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst
a na území vojenských újezdů újezdní úřady (dále
jen“ohlašovna“) vedou odděleně abecedně řazené
přihlašovací lístky k trvalému pobytu (dále jen
„přihlašovací tiskopis“). Odděleně se vede evidence
a) běžná, ve které jsou založeny přihlašovací tiskopisy
občanů, kteří mají trvalý pobyt ve správním obvodu
ohlašovny,
b) odkládací, ve které jsou založeny přihlašovací
tiskopisy občanů s posledním trvalým pobytem ve
správním obvodu ohlašovny, kteří ukončili trvalý
pobyt na území České republiky, zemřeli nebo
pozbyli
státní
občanství
České
republiky
a přihlašovací tiskopisy občanů, kteří ohlásili změnu
místa trvalého pobytu.
(2) Přihlašovací tiskopisy občana, u kterého došlo ke
změně místa trvalého pobytu ve správním obvodu
ohlašovny, se vedou společně s předchozím přihlašovacím
tiskopisem.
(3) Přihlašovací tiskopis obsahuje
stanovené v jiném právním předpisu1).

pouze

Čl. 2

údaje

(4) V případě, že občan písemně sdělí ukončení
trvalého pobytu na území České republiky, zaznamená
ohlašovna příslušná podle místa trvalého pobytu občana
tuto skutečnost na přihlašovacím tiskopisu v části „Jiné

(2) Ohlašovna, která vede a zpracovává evidenci
přihlašovacích
tiskopisů,
přijme
opatření,
proti
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k takto
vedeným osobním údajům, k jejich změně, zničení, či
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému
zpracování, jakož i k jinému zneužití3).
Čl. 3
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností předávají
ohlašovnám v rámci svého správního obvodu tiskopisy
„Potvrzení o místě trvalého pobytu“ a „Přihlašovací lístek
k trvalému pobytu“.
H L AVA I I
K zákonu o občanských průkazech
Zapisování údajů do občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů
Čl. 4
(1) Údaje se do občanského průkazu vyplňují
prostřednictvím psacího stroje nebo tiskárny počítače.
(2) Fotografie se do občanského průkazu upevňuje
pomocí oboustranného samolepicího štítku.
Čl. 5
(1) Příjmení se zapisuje velkými písmeny (např.
„NOVÁK“) pod názvem rubriky. Pokud nelze z důvodu
nedostatku místa v rubrice zapsat složené příjmení, zapíše

1

) § 18 odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění
zákona č. 342/2006 Sb.
Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů.

2

) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů.

3

) § 13 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 439/2004 Sb. a zákona č. 170/2007
Sb.
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se pouze první příjmení uvedené v matričním dokladu
a místo dalších příjmení se zapíše pouze první písmeno
s tečkou (např. „NOVÁKOVÁ D. H. P.“ nebo
„NOVÁKOVÁ K.-M.“).
(2) Jméno, popřípadě jména, se zapisuje malými
písmeny (např. „Jan“) pod názvem rubriky. Pokud nelze
z důvodu nedostatku místa v rubrice zapsat druhé jméno,
zapíše se pouze první jméno uvedené v matričním dokladu
a místo druhého jména se zapíše první písmeno s tečkou
(např. „Karel Ch.-M.“ nebo „Stanislav-Pavel M.“).
(3) Datum narození se zapisuje arabskými číslicemi
podle gregoriánského kalendáře v pořadí: den, měsíc, rok
tak, že se pro kalendářní den použije označení 01 až 31, pro
kalendářní měsíc 01 až 12 a pro kalendářní rok pořadové
číslo. Uvedená označení se oddělí tečkami (např. označení
data 01. 06. 1959).
(4) Pohlaví se zapisuje slovy „muž“ nebo „žena“.
(5) Při zápisu rodného čísla se třímístná nebo
čtyřmístná koncovka odděluje lomítkem (např. 675229/
/0981).
(6) Datum vydání občanského průkazu se zapisuje
obdobně jako v odstavci 5.
(7) Datum skončení platnosti občanského průkazu se
zapisuje tak, aby den, kterým končí doba platnosti, se
číselně shodoval s číselným označením dne vydání. Neníli takového dne v roce, v němž končí platnost občanského
průkazu, uvede se poslední den příslušného měsíce.
(8) V zápise do rubriky „Vydal“ se uvede název
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který
občanský průkaz vydal, a to tak, že se zkratka označení
obecního úřadu obce s rozšířenou působností zapíše
obvyklým způsobem a název obce velkými písmeny
(např. „MěÚ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, Magistrát
města KLADNO, ÚMČ PRAHA 13“).
(9) Adresa místa trvalého pobytu se zapisuje velkými
písmeny v tomto pořadí:
a) v hlavním městě Praze
1. uvede se název katastrálního území v úplném
znění (např. „NOVÉ MĚSTO“),
2. úřední název ulice, náměstí, nábřeží (např.
„KARLOVO NÁMĚSTÍ“),
3. číslo popisné nebo evidenční,
4. pokud je objekt označen číslem orientačním,
uvede se za číslem popisným, od
něhož se
oddělí lomítkem,
5. název obvodu (např. „PRAHA 2“),
b) u ostatních obcí
1. uvede se nezkrácený úřední název obce (např.
„ÚSTÍ NAD LABEM“),
2. název části obce, městské části nebo městského
obvodu v úplném znění (např. „TRMICE“),
3. úřední název ulice, náměstí, nábřeží (např.
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„NÁMĚSTÍ SVATOPLUKA ČECHA, POD
LIPAMI“),
4. číslo popisné nebo evidenční,
5. pokud je objekt označen číslem orientačním,
uvede se za číslem popisným, od
něhož se
oddělí lomítkem,
6. název okresu.
(10) Rodinný stav občana se zapisuje slovy
„svobodný-svobodná“,
„ženatý-vdaná“,
„rozvedenýrozvedená“,
nebo
„vdovec-vdova“.
Registrované
partnerství se zapisuje slovy „partnerství“ nebo „zaniklé
partnerství“.
(11) Místo a okres narození občana se zapisuje
v úplném znění podle aktuálního územního členění státu.
U občanů narozených v cizině se zapíše pouze třímístný
kód státu podle Číselníku zemí4).
(12) Do rubriky „Zvláštní záznamy“ se zapisuje:
a) malými písmeny nezkrácená podoba jména,
popřípadě příjmení, pokud byly zkráceny podle
ustanovení § 3 odst. 3 zákona o občanských
průkazech; pokud bylo zkracováno jméno i příjmení
zapíší se nejdříve jména a po jedné mezeře následují
příjmení,
b) označení absolventa vyšší odborné školy, akademický
titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké
školy, označení „docent“ nebo „profesor“ (dále jen
„titul“) nebo vědecká hodnost. Pořadí titulů nebo
vědeckých hodností není stanoveno a obecní úřad
obce s rozšířenou působností je bude zapisovat
v pořadí, v jakém je občan uvede do žádosti
o vydání občanského průkazu. Tituly a vědecké
hodnosti se zapisují ve zkratce, pokud je stanovena
jiným právním předpisem5).
Čl. 6
(1) Po vyplnění občanského průkazu se v jeho pravém
dolním rohu otiskne razítko kulatého tvaru o průměru 20
mm, s malým státním znakem uvnitř kruhu, na jehož
obvodu je označen název obecního úřadu obce
s rozšířenou působností (dále jen „úřední razítko“). Pro
tyto účely se používá speciální černá razítková barva.
Otisk úředního razítka musí být čitelný.
(2) Občanský průkaz se opatří termolaminačním
pouzdrem s transparentním hologramem, který překrývá
příslušnou část fotografie. Laminátor může být zapnut
maximálně na 140 stupňů Celsia. Barevné fotografie je
vhodné laminovat až po uplynutí jedné hodiny od jejich
výroby, jinak může dojít k porušení barevné stálosti
fotografie.
Čl. 7
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností předává
matričním úřadům a orgánům církví oprávněným
k uzavírání manželství a matričním úřadům oprávněným

4

) Sdělení Českého statistického úřadu č. 489/2003 Sb., o vydání Číselníku zemí (ČZEM), ve znění sdělení č. 534/2006 Sb., č. 394/2010 Sb.
a č.167/2011 Sb.

5

) Např. § 45 odst. 4, § 46 odst. 4 a 5 a § 47 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 552/2005 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb.
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k přijetí prohlášení osob vstupujících do partnerství v rámci
svého správního obvodu tiskopisy „Potvrzení o změně
údajů zapisovaných do občanského průkazu“.

příjmení zobrazený v úředních záznamech žádosti
souhlasí s nezkráceným tvarem jména nebo příjmení
v předloženém dokladu.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností předává
matričním úřadům v rámci svého správního obvodu
tiskopisy „Potvrzení o občanském průkazu“.

(4) Do rubriky „Úřední záznamy“ v žádosti se zapíší
názvy všech dokladů, kterými žadatel prokázal údaje
uváděné v žádosti, např. rodný list nebo oddací list.
Jedná-li se o občanský průkaz nebo cestovní pas, uvedou
se také čísla těchto dokladů. U osvědčení o státním
občanství se uvede datum vydání.

Čl. 8
Evidence občanských průkazů
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vede
abecedně řazené žádosti o vydání občanského průkazu.
Odděleně se vede evidence:
a) běžná, v níž jsou založeny žádosti občanů, kteří mají
trvalý pobyt ve správním obvodu obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, a žádosti občanů,
kteří ukončili trvalý pobyt na území České
republiky a poslední trvalý pobyt měli ve správním
obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
b) odkládací, v níž jsou založeny žádosti občanů, kteří
změnili místo trvalého pobytu, kteří zemřeli nebo
pozbyli státní občanství České republiky a poslední
trvalý pobyt měli ve správním obvodu obecního
úřadu obce s rozšířenou působností.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapisuje
na žádost o vydání občanského průkazu do rubriky „Úřední
záznamy“ číslo „Potvrzení o změně místa trvalého pobytu“,
které obdržel podle § 10 odst. 7 zákona o evidenci obyvatel,
a žádost založí do odkládací evidence.
(3) Žádosti o vydání občanského průkazu téhož
občana lze vést společně, avšak je nutné průběžně
sledovat dodržování lhůt stanovených ustanovením § 17a
odst. 7 zákona o občanských průkazech.
Čl. 9
Postup při provádění některých úkonů souvisejících
se zpracováním žádosti o vydání občanského průkazu
se strojově čitelnými údaji
(1) Zpracování žádosti o vydání občanského průkazu
se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým
čipem nebo žádosti o vydání občanského průkazu se
strojově čitelnými údaji bez kontaktního elektronického
čipu (dále jen „e-OP“) se zahajuje přidělením čísla žádosti.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností si opatří
pomocí rodného čísla občana údaje z agendového
informačního systému evidence obyvatel a z registru
obyvatel a porovná je s údaji uvedenými v dokladech
předložených občanem, který žádá o vydání e-OP (dále
jen „žadatel“); ověří si rovněž údaje vedené k žadateli
v agendovém informačním systému evidence občanských
průkazů. Obdobně se postupuje i při zpracování žádosti
o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů.
(3) Nelze-li z důvodu nedostatku místa zapsat do eOP druhé jméno, zapíše se do zpracovávané žádosti
v položce „Jméno (jména)“ první jméno uvedené
v rodném listu a místo druhého jména se zapíše první
velké písmeno s tečkou. Stejně se postupuje v případě
zápisu složeného příjmení. Obecní úřad obce s rozšířenou
působností zkontroluje, zda nezkrácený tvar jména nebo

Čl. 10
Ochrana osobních údajů
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností při
zpracovávání
žádosti
dodržuje
zásady
ochrany
pořizovaných a zpracovávaných údajů podle zákona
o občanských průkazech a zákona o ochraně osobních
údajů.
(2) Obecní
současně před
poučí vhodným
a § 21 zákona o

úřad obce s rozšířenou působností
zahájením zpracování žádosti žadatele
způsobem o jeho právech podle § 12
ochraně osobních údajů.

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
informuje žadatele, nejpozději před podpisem žádosti,
o zpracovateli jeho osobních údajů a účelu, době
a rozsahu zpracování těchto údajů.
Čl. 11
Podpis žadatele
Obecní úřad obce s rozšířenou působností poučí
žadatele, že jeho podpis určený pro digitální zpracování
pro účely vydání e-OP a podpis, kterým potvrzuje
správnost a úplnost zpracované žádosti, musí být
vlastnoručním písmenným vyjádřením jeho jména
a příjmení, popřípadě příjmení. Obecní úřad obce
s rozšířenou působností dále zkontroluje, zda podpis na
obrazovce počítače souhlasí s podpisem na vytištěné
žádosti. Pokud zjistí, že nesouhlasí, zopakuje pořízení
podpisu. Podpis, kterým se potvrzuje správnost a úplnost
údajů v žádosti nemusí mít stejný tvar, jako má podpis na
žádosti; je-li na žádosti užito tvaru „jméno a příjmení“,
může být na potvrzení žádosti užito podpisu ve tvaru
„příjmení“.
Čl. 12
Ukončení zpracování žádosti o vydání e-OP
(1) Poté, co žadatel stvrdí svým podpisem správnost
a úplnost elektronicky zpracované žádosti na jejím tištěném
vyhotovení, obecní úřad obce s rozšířenou působností
ukončí zpracování žádosti tak, že ji oprávněná úřední
osoba uzavře bezpečnostním kódem a podepíše
zaručeným elektronickým podpisem, založeným na
kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb, identifikujícím tuto
oprávněnou úřední osobu (dále jen „uznávaný
elektronický podpis“).
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vytváří
takové organizační podmínky, které znemožňují, aby se
uznávaným elektronickým podpisem podepsala jiná
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úřední osoba, než zpracovatel žádosti. Rovněž zajistí, aby
každá úřední osoba, která zpracovává žádosti o vydání eOP, vlastnila kvalifikovaný certifikát, na jehož základě
podepisuje žádosti podle odstavce 1, a to s omezeným
užitím jen pro zpracování žádosti o vydání e-OP.
(3) Oprávněná úřední osoba je povinna zacházet
s prostředky i s daty určenými pro vytváření uznávaného
elektronického podpisu s náležitou péčí tak, aby nemohlo
dojít k jejich neoprávněnému použití, přičemž za škodu
způsobenou porušením této povinnosti odpovídá podle
jiného právního předpisu6).
Čl. 13
Postup při kontrole a potvrzení žádosti o vydání e-OP
zpracované na místně nepříslušném obecním úřadu
obce s rozšířenou působností
(1) Místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností po doručení elektronicky zpracované žádosti
zkontroluje, zda není rozpor mezi údaji v žádosti
zpracované místně nepříslušným obecním úřadem obce
s rozšířenou působností a aktuálními údaji vedenými
v registru obyvatel a v agendovém informačním systému
evidence obyvatel. Zjistí-li při ověřování údajů podle
článku 32, že v registru obyvatel nebo v agendovém
informačním systému evidence obyvatel je veden chybný
údaj (např. chybný název místa narození žadatele), ukončí
zpracování žádosti. Po provedení opravy neprodleně
informuje občana o nezbytnosti podání nové žádosti o e-OP.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností po
doručení
elektronicky
zpracované
žádosti
dále
zkontroluje, zda v ní místně nepříslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností uvedl, jakými doklady byly
prokázány všechny údaje potřebné k vydání e-OP. Pokud
obecní úřad obce s rozšířenou působností zjistí a dotazem
u místně nepříslušného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností ověří, že žadatel nepředložil některý
z potřebných dokladů, vyzve, v součinnosti s místně
nepříslušným obecním úřadem, občana k obstarání
chybějícího dokladu.
Čl. 14
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Reklamační řízení
Čl. 15
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zašle
ministerstvu vyhotovené e-OP, které vykazují výrobní
vadu nebo nesprávnost v nich zpracovaných osobních
údajů o držiteli občanského průkazu. Nezasílají se e-OP
s nesprávnými údaji, jejichž opravu měla zajistit
oprávněná úřední osoba, zpracovávající žádost o vydání
občanského průkazu.
(2) E-OP se zjištěnými vadami zašle obecní úřad obce
s rozšířenou působností ministerstvu neprodleně poté, kdy
se takovou skutečnost dozví, a to jak na základě vlastního
zjištění, tak z podnětu žadatele o e-OP či jeho držitele.
Spolu s těmito e-OP je ministerstvu zaslán reklamační
protokol s údaji o identifikaci e-OP a jeho držiteli
a s popisem zjištěné vady, označením obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, označením oprávněné
úřední osoby zpracovávající reklamační protokol, jejím
podpisem a datem jeho zpracování a kopie žádosti
o vydání občanského průkazu. Uvedené e-OP nesmí být
jakýmkoliv způsobem znehodnoceny nebo označovány
písmem, grafickými znaky nebo vyznačováním zjištěných
vad. Doklady uvedené v odstavci 1 a 2 se ministerstvu
zasílají v přepravním kontejneru (dále jen „kontejner“).
(3) Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů,
u nichž bylo chybně vyznačeno razítko vydávajícího
orgánu nebo s chybnými údaji, jestliže chybný údaj byl
zadán oprávněnou úřední osobou zpracovávající žádost,
jsou znehodnocovány a likvidovány příslušným obecním
úřadem obce s rozšířenou působností podle článku 17.
Čl. 16
Obecní úřad obce s rozšířenou působností zahájí
správní řízení o skončení platnosti občanského průkazu,
jestliže došlo k úřední změně názvu obce, městské části,
městského obvodu, ulice, čísla popisného, evidenčního,
popřípadě orientačního, nebo ke vzniku nové obce,
městské části nebo městského obvodu anebo dojde-li
v souvislosti se změnou územní příslušnosti obce
k jinému okresu ke změně adresy místa trvalého pobytu
občana.

Předání e-OP
(1) Občan musí být při předání e-OP poučen
o podmínkách jeho užívání tak, aby nedošlo k jeho
poškození nebo zneužití a aby byl zajištěn výkon
veškerých práv jeho držitele. Občan si při předání e-OP
zadá bezpečnostní osobní kód.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
informuje při předání e-OP občana o jeho právu provést
vizuální kontrolu správnosti osobních údajů, uvedených
v e-OP a pomocí technického zařízení kontrolu funkčnosti
a volné kapacity kontaktního elektronického čipu.

6

Čl. 17
Znehodnocování a likvidace občanských průkazů
a tiskopisů
(1) Znehodnocení občanských průkazů vydaných do
30. dubna 1993 (tzv. „typ knížka“) se provede vytržením
listů. Znehodnocení občanských průkazů vydaných od
1. května 1993 (tzv. „typ karta“) se provede přestřižením.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností a matriční úřady
zabezpečí ochranu osobních údajů po znehodnocení
občanských průkazů před jejich likvidací.

) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním
postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).
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(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
neprodleně znehodnotí občanské průkazy, které chybně
vypsal, občanské průkazy s obsahovou vadou a neplatné
občanské průkazy, vrácené jejich držiteli, nalezené
občanské průkazy, které pozbyly platnosti, nebo občanské
průkazy, které nebyly předány jejich držitelům, a to poté,
kdy skončila doba jejich platnosti.
(3) Znehodnocení e-OP se provede přestřižením nebo
proděravěním. U e-OP s kontaktním elektronickým čipem
musí být znehodnocen i kontaktní čip.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
vyhotovuje koncem každého kalendářního měsíce
seznam
7
občanských průkazů určených k likvidaci ), v němž se
uvedou čísla, popřípadě série, těchto občanských průkazů
a datum zpracování seznamu. Seznam se prověřuje
a potvrzuje komisionálně. Likvidaci občanských průkazů
zajišťuje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností.
(5) Tiskopisy „Potvrzení o občanském průkazu“,
„Potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského
průkazu“ a „Potvrzení o změně místa trvalého pobytu“,
likviduje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností způsobem, který zamezí po jejich likvidaci
čitelnost vyplněných osobních údajů občana8).

HL AVA I II
K zákonu o cestovních dokladech
Zapisování údajů do cestovního pasu bez strojově
čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji
Čl. 18
(1) Cestovní pas a jiné doklady vydávané na základě
mezinárodních smluv obecním úřadem obce s rozšířenou
působností (dále jen „cestovní doklad“) se vyplňují
prostřednictvím psacího stroje nebo tiskárny počítače,
kromě provádění zápisů dále uvedených.
(2) Ruční zapisování údajů do cestovních dokladů se
provádí k tomu určeným speciálním psacím prostředkem
s černou barvou. K otisku úředního razítka se používá
speciální červená razítková barva. Otisk úředního razítka
musí být čitelný. Do cestovního dokladu se fotografie
upevňuje pomocí oboustranného samolepicího štítku.
(3) Nesprávně vypsané údaje je nepřípustné
přepisovat, mechanicky nebo chemicky odstraňovat, ale je
nutné vyhotovit nový cestovní doklad.
Čl. 19
(1) Při zapisování údajů do cestovního pasu bez
strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými
údaji se číselné údaje zapisují obdobně jako v čl. 5 odst. 3.
Zápis začíná pod číselným označením rubriky a je umístěn
do středu řádky.

Částka 7

(2) Údaje do cestovního pasu bez strojově čitelných
údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se zapisují tak,
že v položce
a) Číslo pasu
se zapisuje evidenční číslo cestovního pasu, kterým je
cestovní pas perforován,
b) 01 Příjmení
se zapisuje velkými písmeny (např. „NOVÁK“).
Pokud nelze z důvodu nedostatku místa do položky
zapsat složené příjmení, zapíše se do datové stránky
první příjmení uvedené v matričním dokladu a místo
dalších příjmení se zapíše první písmeno s tečkou
(např.
„NOVÁKOVÁ
D.
H.
P.“
nebo
„NOVÁKOVÁ K.-M.“). Nezkrácená podoba
příjmení se zapíše ručně speciálním psacím
prostředkem na stranu 30 do rubriky „Úřední
záznamy“ pod razítko obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, který cestovní pas vydává.
Zapíše se číslo a název položky tak, jak je vytištěna
na datové stránce: „01 Příjmení/Surname“
a nezkrácená podoba příjmení. Zápis se opatří
otiskem úředního razítka a vlastnoručním podpisem
oprávněné úřední osoby obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, která zápis provádí (dále
jen „vlastnoruční podpis oprávněné úřední osoby“),
c) 02 Jméno
jméno, popřípadě jména, se zapisuje velkými
písmeny (např. „KAREL“), Pokud nelze z důvodu
nedostatku místa do položky zapsat druhé jméno,
zapíše se do datové stránky první jméno uvedené
v matričním dokladu a místo druhého jména se
zapíše první písmeno s tečkou (např. „KAREL CH.M.“ nebo „STANISLAV-PAVEL M.“). Nezkrácená
podoba jména se zapíše ručně speciálním psacím
prostředkem na stranu 30 do rubriky „Úřední
záznamy“ pod razítko obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, který cestovní pas vydává.
Zapíše se číslo a název položky tak, jak je vytištěna
na datové stránce: „02 Jméno/Given Names“
a nezkrácený tvar jména. Zápis se opatří otiskem
úředního razítka a vlastnoručním podpisem
oprávněné úřední osoby.
c) 03 Státní občanství
vytištěno ČESKÁ REPUBLIKA/CZECH REPUBLIC
d) 04 Datum narození
se zapisuje datum narození obdobně jako v čl. 5
odst. 3,
e) 05 Rodné číslo
se zapisuje rodné číslo obdobně jako v čl. 5 odst. 5,
f) 06 Pohlaví
se zapisuje velkými písmeny u mužů „M“ a u žen
„F“,
g) 07 Místo narození
se zapisuje velkými písmeny místo narození (např.
„SUŠICE“, u občanů narozených v hlavním městě
Praze označení obvodu – např. „PRAHA 1“).

7

) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8

) § 20 zákona č. 101/2000 Sb.
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U občanů narozených v cizině se zapíše pouze
třímístný kód státu podle Číselníku zemí4).
h) 08 Datum vydání
se zapisuje datum vydání obdobně jako v čl. 5 odst. 3,
i) 09 Datum platnosti
se zapisuje datum skončení platnosti obdobně jako
v čl. 5 odst. 7,
j) 10 Pas vydal
se zapisuje název obce s rozšířenou působností, jejíž
obecní úřad cestovní pas vydal (např. „KLADNO“).
(3) Do úředních záznamů na stranu 30 u cestovního
pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat
s biometrickými údaji se otiskne v pravé horní části
speciální obdélníkové razítko obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, který cestovní pas vydal; použije
se speciální červená razítková barva.
Zapisování údajů do jiných cestovních dokladů
na základě mezinárodních smluv
Čl. 20
Hraniční průkaz pro překračování státních hranic
s Polskou republikou podle Smlouvy mezi Českou
republikou a Polskou republikou o spolupráci
v hraničních otázkách
Zapisování údajů do hraničního průkazu pro
překračování státních hranic s Polskou republikou podle
Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou
o spolupráci v hraničních otázkách9) se provádí obdobně
jako u cestovních pasů uvedených v článku 19
s následujícími odchylkami:
a) Platnost průkazu do
zapisuje se datum obdobně jako v čl. 5 odst. 3,
b) Razítko a podpis vydávajícího orgánu
otiskne se úřední razítko a připojí se vlastnoruční
podpis oprávněné úřední osoby.
Jedna fotografie se nalepí do označeného prostoru na
hraniční průkaz a druhá na žádost o vydání hraničního
průkazu pro překračování státních hranic. Po úplném
vyplnění se hraniční průkaz zkontroluje a poté se
zalaminuje.
Čl. 21
Cestovní příloha podle Smlouvy mezi Českou
republikou a Polskou republikou o malém
pohraničním styku
Zapisování údajů do cestovní přílohy podle Smlouvy
mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém
pohraničním styku10) se provádí obdobně jako
u cestovních pasů uvedených v článku 19 s následujícími
odchylkami:
a) Platnost do
vypisuje se datum obdobně jako v čl. 5 odst. 3,
b) Trvalý pobyt v obci ležící v pásmu malého

9
10
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pohraničního styku vypisuje se velkými písmeny
název této obce (např. „NÁCHOD“).
Jedna fotografie se nalepí do označeného prostoru na
cestovní příloze a druhá na žádost o vydání cestovní
přílohy. Úřední razítko se otiskne do označeného prostoru
na cestovní příloze. Pro otisk se použije speciální červená
razítková barva. Po úplném vyplnění cestovní přílohy se
provede její kontrola a cestovní příloha se zalaminuje.
Čl. 22
Postup při provádění některých úkonů souvisejících
se zpracováním žádosti o vydání cestovního pasu
se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji
(1) Zpracování žádosti o vydání cestovního pasu se
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými
údaji (dále jen „e-pas“) se zahajuje přidělením čísla žádosti,
čímž je současně zahájeno správní řízení.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností si opatří
pomocí rodného čísla občana údaje z agendového
informačního systému evidence obyvatel, z registru
obyvatel a porovná je s údaji uvedenými v dokladech
předložených občanem, který žádá o vydání e-pasu (dále
jen „žadatel“); ověří si rovněž údaje vedené k žadateli
v agendovém informačním systému evidence cestovních
dokladů.
(3) Nelze-li z důvodu nedostatku místa zapsat do epasu druhé jméno, zapíše se do zpracovávané žádosti
v položce „Jméno (jména)“ první jméno uvedené
v rodném listě a místo druhého jména se zapíše první
písmeno s tečkou. Stejně se postupuje v případě zápisu
složeného příjmení. Obecní úřad obce s rozšířenou
působností zkontroluje, zda nezkrácený tvar jména nebo
příjmení zobrazený v úředních záznamech žádosti
souhlasí s nezkráceným tvarem jména nebo příjmení
v předloženém dokladu.
(4) Zjistí-li obecní úřad obce s rozšířenou působností,
že je v agendovém informačním systému evidence
cestovních dokladů vůči žadateli evidován zákaz
vycestování, vydání e-pasu odepře. V případě zjištěného
rozporu mezi údajem vedeným v registru obyvatel,
agendovém informačním systému evidence obyvatel nebo
agendovém informačním systému evidence cestovních
dokladů a údajem v předloženém dokladu, v případě
zjištěné duplicity rodného čísla nebo pochybnosti
o správnosti rodného čísla, postupuje obecní úřad obce
s rozšířenou působností podle článku 34.
(5) Do rubriky „Úřední záznamy“ v žádosti se zapíší
názvy všech dokladů, kterými žadatel prokázal údaje
uváděné v žádosti, např. rodný list nebo oddací list.
Jedná-li se o občanský průkaz nebo cestovní pas, uvedou
se také čísla těchto dokladů. U osvědčení o státním
občanství se uvede datum vydání. U žadatele, který je
držitelem platného cestovního pasu, se zapíše do rubriky

) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/2002 Sb. m. s.
) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 187/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 24

„Odůvodnění žádosti“ důvod vydání dalšího cestovního
pasu.
(6) Po
ověření
správnosti
všech
údajů,
zpracovávaných v žádosti a po ověření neexistence
důvodů pro odepření vydání e-pasu, obecní úřad obce
s rozšířenou působností pořídí biometrické údaje žadatele.
(7) Ustanovení odstavců 2, 4 a 5 platí obdobně i pro
zpracování žádosti o vydání cestovního pasu bez strojově
čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji.
Čl. 23
Řízení o vydání e-pasu na základě žádosti
zpracované na zastupitelském úřadu
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností po
doručení žádosti zkontroluje, zda není rozpor mezi údaji
v žádosti zpracované zastupitelským úřadem a aktuálními
údaji vedenými v registru obyvatel a v agendovém
informačním systému evidence obyvatel. Jsou-li
v úředních záznamech žádosti zobrazena jména nebo
příjmení žadatele, zkontroluje, zda je zastupitelský úřad
zapsal do položek „Jméno (jména)“ nebo „Příjmení“
žádosti ve zkráceném tvaru podle čl. 22 odst. 3. Zjistí-li
při ověřování údajů podle článku 34, že v registru
obyvatel nebo v agendovém informačním systému
evidence obyvatel je veden chybný údaj (např. chybný
název místa narození žadatele), přeruší řízení, provede
opravu údaje v agendovém informačním systému
evidence obyvatel a o provedení opravy neprodleně
informuje příslušný zastupitelský úřad.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností po
doručení žádosti dále zkontroluje, zda v ní zastupitelský
úřad uvedl, jakými doklady byly prokázány všechny
údaje potřebné k vydání e-pasu. Pokud obecní úřad obce
s rozšířenou působností zjistí a dotazem u zastupitelského
úřadu ověří, že žadatel nepředložil některý z potřebných
dokladů, usnesením přeruší řízení na dobu potřebnou
k obstarání chybějícího dokladu.
(3) Dojde-li k přerušení řízení podle odstavce 1 nebo
2, žádost se vrací zastupitelskému úřadu za účelem nového
zpracování po odstranění důvodu přerušení řízení.
Zastupitelský úřad žádost opětovně zpracuje za využití
opravených údajů v agendovém informačním systému
evidence obyvatel, popřípadě s využitím všech potřebných
dokladů, bezvadnou žádost předloží žadateli k podpisu
a poté ji zašle příslušnému obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností.
(4) Případné úkony doručování činí obecní úřad obce
rozšířenou působností prostřednictvím Ministerstva
zahraničních věcí.

Ochrana osobních údajů
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností při
zpracovávání
žádosti
dodržuje
zásady
ochrany
pořizovaných a zpracovávaných biometrických údajů
podle zákona o cestovních dokladech a zákona o ochraně
osobních údajů. Zároveň poučí11) žadatele, že poskytnutí
biometrických údajů je pro účely vydání e-pasu stanoveno
zákonem o cestovních dokladech, přičemž odmítnutí
poskytnutí těchto údajů odůvodňuje nevydání e-pasu12).
(2) Obecní
současně před
poučí vhodným
a § 21 zákona o

úřad obce s rozšířenou působností
zahájením zpracování žádosti žadatele
způsobem o jeho právech podle § 12
ochraně osobních údajů.

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
informuje žadatele, nejpozději před podpisem žádosti,
o zpracovateli jeho osobních údajů, včetně údajů
biometrických a účelu, době a rozsahu zpracování těchto
údajů.
Čl. 25
Některé postupy při pořizování a zpracování
biometrických údajů
Obecní úřad obce s rozšířenou působností při
pořizování biometrických údajů vytváří vždy takové
individuální podmínky, které přihlížejí k věku žadatele,
zvláště u dětí a starších osob, k jeho anatomickým,
psychickým a fyziologickým zvláštnostem a potřebám.
Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností dojde
k závěru, že nelze pořídit biometrický údaj – obraz
obličeje psychicky nebo fyziologicky postiženého
žadatele, může požádat o součinnost příslušný odborný
útvar ministerstva.
Čl. 26
Snímání otisků prstů rukou
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností poučí
občany vhodným způsobem (např. informačními letáky
nebo na svých internetových stránkách), že na kvalitu
otisků prstů rukou (dále jen „otisk prstu“) pořizovaných
při žádosti může mít negativní vliv např. zvýšená vlhkost
kůže, předchozí ošetření kosmetickými přípravky nebo
znečistění pevnými částicemi.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností pořizuje
otisky prstů13) ve stanoveném pořadí tak, že otisk prstu
sejme vždy třikrát bezprostředně po sobě. Po pořízení
otisků prstů v požadované kvalitě provede obecní úřad
obce s rozšířenou působností ztotožnění daných otisků
prstů. Obecní úřad obce s rozšířenou působností
zodpovídá za kontrolu přiložení správného prstu správné
ruky.

11

) § 11 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 439/2004 Sb.

12

) Nařízení Rady (ES) 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných
členskými státy, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009.

13

) § 3a vyhlášky č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů
obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění vyhlášky č. 75/2009 Sb.
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(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zajistí
pravidelné ošetření snímače otisků prstů speciální
mikrovláknovou utěrkou dodanou k tomuto účelu.

občanovi byl pro předání vždy připraven vydaný e-pas
s funkčním nosičem dat. Zjistí-li, že nosič dat není
funkční, postupuje podle článku 32.

(4) Jedná-li se o občana staršího 12 let, do úředních
záznamů elektronicky zpracovávané žádosti je vyznačen
údaj o tom, ze kterých prstů byly otisky pořízeny,
popřípadě údaj o nemožnosti pořídit otisky prstů a důvod
tohoto nepořízení.

(2) Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou
působností umožní držiteli e-pasu realizaci výkonu jeho
práva na ověření funkčnosti nosiče dat14), a to při předání
e-pasu nebo kdykoli po dobu platnosti e-pasu. Ověření
funkčnosti nosiče dat musí být držiteli e-pasu umožněno
v úředních hodinách obecního úřadu obce s rozšířenou
působností.

Čl. 27
Podpis žadatele
Obecní úřad obce s rozšířenou působností poučí
žadatele, že jeho podpis určený pro digitální zpracování
pro účely vydání e-pasu a podpis, kterým potvrzuje
správnost a úplnost zpracované žádosti, musí být
vlastnoručním písmenným vyjádřením jeho jména
a příjmení, popřípadě příjmení. Obecní úřad obce
s rozšířenou působností dále zkontroluje, zda podpis na
obrazovce počítače souhlasí s podpisem na vytištěné
žádosti. Pokud zjistí, že nesouhlasí, zopakuje pořízení
podpisu. Podpis, kterým se potvrzuje správnost a úplnost
údajů v žádosti nemusí mít stejný tvar, jako má podpis na
žádosti; je-li na žádosti užito tvaru „jméno a příjmení“,
může být na potvrzení žádosti užito podpisu ve tvaru
„příjmení“.
Čl. 28
Ukončení zpracování žádosti o vydání e-pasu
(1) Poté, co žadatel stvrdí svým podpisem správnost
a úplnost elektronicky zpracované žádosti na jejím tištěném
vyhotovení, obecní úřad obce s rozšířenou působností
ukončí zpracování žádosti tak, že ji oprávněná úřední
osoba uzavře bezpečnostním kódem a podepíše
uznávaným elektronickým podpisem.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vytváří
takové organizační podmínky, které znemožňují, aby se
uznávaným elektronickým podpisem podepsala jiná
úřední osoba, než zpracovatel žádosti. Rovněž zajistí, aby
každá úřední osoba, která zpracovává žádosti o vydání
e-pasu, vlastnila kvalifikovaný certifikát, na jehož základě
podepisuje žádosti podle odstavce 1, a to s omezeným
užitím jen pro zpracování žádosti o vydání e-pasu.
(3) Oprávněná úřední osoba je povinna zacházet
s prostředky i s daty určenými pro vytváření uznávaného
elektronického podpisu s náležitou péčí tak, aby nemohlo
dojít k jejich neoprávněnému použití, přičemž za škodu
způsobenou porušením této povinnosti odpovídá podle
jiného právního předpisu6).
Čl. 29
Ověřování funkčnosti nosiče dat
(1) Funkčnost nosiče dat s biometrickými údaji (dále
jen „nosič dat“) ověřuje obecní úřad obce s rozšířenou
působností poté, co obdržel vyrobený e-pas a též před
jeho předáním žadateli. Postupuje při tom tak, aby

14

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností poučí
držitele e-pasu vhodným způsobem (např. způsobem
umožňujícím dálkový přístup, informačními letáky), že
v případě poškození nosiče dat v průběhu cesty do
zahraničí nebo nemožnosti načtení nosiče dat z důvodu
nekompatibility čtecího zařízení, lze dokončit cestu do
zahraničí a vrátit se do České republiky bez přijímání
zvláštních opatření.
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností,
kterému držitel e-pasu oznámí zjištěnou nefunkčnost
nosiče dat, postupuje podle článku 32.
Čl. 30
Ověřování správnosti údajů v nosiči dat
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností ověří
správnost údajů, zpracovaných v nosiči dat na žádost
občana při předání e-pasu nebo kdykoliv po dobu
platnosti e-pasu, a to na technickém zařízení, za jehož
provozování nese ve smyslu stanoveného účelu užívání
biometrických údajů odpovědnost.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností pořídí
žadateli o ověření správnosti údajů zpracovaných v nosiči
dat otisky prstů pomocí technického zařízení, které
vyhodnocuje shodu otisků prstů zpracovaných v nosiči
dat s aktuálně pořízenými otisky prstů žadatele. Není-li
při ztotožnění otisků prstů dosaženo napoprvé shody
u jednoho či obou prstů, pořídí se otisk příslušných prstů
podruhé.
(3) Pokud není ověřena správnost údajů o otiscích
prstů zpracovaných v nosiči dat, je-li důvodem
neztotožnění otisků prstů ztrátové postižení jedné nebo
obou rukou nebo jiná trvalá fyziologická změna na
snímaných prstech, k níž došlo až po pořízení žádosti,
a je-li totožnost žadatele ověřena jiným způsobem,
žadateli se e-pas předá. Je-li důvodem neztotožnění otisků
prstů dočasné poranění prstů žadatele a je-li totožnost
žadatele ověřena jiným způsobem, žadateli se e-pas předá
a spolu s předáním je žadatel poučen ve smyslu § 32a
zákona o cestovních dokladech. Nebyly-li otisky prstů
ztotožněny, ačkoli byly předtím úspěšně ztotožněny
v průběhu pořizování žádosti, a je-li totožnost žadatele
ověřena jiným způsobem, žadateli se e-pas předá, přičemž
není vyloučeno, aby žadatel tento e-pas reklamoval podle
článku 32. Tyto důvody neztotožnění vyznačí obecní úřad
obce s rozšířenou působností do úředních záznamů žádosti.
(4) V ostatních případech je zjištěná nesprávnost údajů

) § 22 odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb. a zákona č. 136/2006 Sb.
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zpracovaných v nosiči dat důvodem pro uplatnění
reklamace podle článku 32.
Čl. 31
Předání e-pasu
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností před
předáním e-pasu žadateli prověří v agendovém
informačním systému evidence cestovních dokladů, zda
vůči němu není evidován důvod pro odepření vydání epasu. Pokud tento záznam existuje, rozhodne o odepření
vydání e-pasu a ponechá ho ve své úschově, která musí
splňovat požadavky na ochranu osobních údajů, včetně
údajů biometrických, před jejich zneužitím nebo jiným
neoprávněným užíváním.
(2) Občan musí být při předání e-pasu poučen
o podmínkách jeho užívání tak, aby nedošlo k jeho
poškození nebo zneužití a aby byl zajištěn výkon
veškerých práv jeho držitele. Občanovi je při předání epasu současně předáno písemné poučení o jeho užívání,
které je uvedeno v příloze č. 1 této směrnice.
(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
informuje při předání e-pasu občana o jeho právu provést
vizuální kontrolu správnosti osobních údajů, uvedených
v e-pasu
a pomocí technického zařízení kontrolu
funkčnosti nosiče dat, včetně správnosti biometrických
údajů, které jsou v něm zpracovány.
Reklamační řízení, znehodnocení a likvidace cestovních
dokladů a některé další postupy obecního úřadu obce
s rozšířenou působností
Čl. 32
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zašle
ministerstvu e-pasy, u nichž byla zjištěna nefunkčnost
nosiče dat, nesprávnost strojově čitelných údajů, chybná
perforace nebo jiná výrobní vada. Uvedené e-pasy nesmí
být
jakýmkoliv
způsobem
znehodnoceny
nebo
označovávány
písmem,
grafickými
znaky
nebo
vyznačováním zjištěných vad.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zašle
ministerstvu e-pasy se zjištěnými vadami neprodleně poté,
kdy se takovou skutečnost dozví, a to jak na základě
vlastního zjištění, tak z podnětu žadatele či držitele e-pasu
a současně zahájí reklamační řízení. Spolu s těmito e-pasy
je ministerstvu zaslán reklamační protokol s údaji
o identifikaci e-pasu a jeho držiteli a s popisem zjištěné
vady, označením obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, označením oprávněné úřední osoby
zpracovávající reklamační protokol, jejím podpisem
a datem jeho zpracování a kopie žádosti o vydání e-pasu.
U e-pasu, u něhož byla zjištěna nefunkčnost nosiče dat ještě
před předáním žadateli, se v reklamačním protokolu uvede
poznámka, že se jedná o vadu zjištěnou na základě
prověřování funkčnosti nosiče dat po jeho převzetí od
ministerstva. Obecní úřad obce s rozšířenou působností
pokračuje v zahájeném reklamačním řízení podle věty
první poté, co obdrží od ministerstva výsledek posouzení
reklamované vady.
(3) Ministerstvu zašle obecní úřad obce s rozšířenou

působností rovněž cestovní pas bez strojově čitelných údajů
a bez nosiče dat s biometrickými údaji, u něhož byla
zjištěna chybná perforace nebo jiná výrobní vada; v tomto
případě obecní úřad před odesláním tohoto cestovního pasu
provede jeho znehodnocení zatavením bezpečnostní fólie
na datové stránce a dále postupuje obdobně podle
odstavce 2 věty druhé. Doklady uvedené v odstavci 1 až
3 se ministerstvu zasílají v kontejneru.
Čl. 33
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
neprodleně znehodnotí cestovní doklady, které chybně
vypsal, cestovní doklady s obsahovou vadou a neplatné
cestovní doklady, vrácené jejich držiteli, nalezené cestovní
doklady, které pozbyly platnosti, nebo cestovní doklady,
které nebyly předány jejich držitelům, a to poté, kdy
skončila doba jejich platnosti.
(2) Znehodnocení e-pasu se provede proděravěním
desek a datové stránky obsahující osobní údaje držitele,
a to tak, aby byla navíc přerušena i anténa nosiče dat.
Znehodnocení ostatních cestovních dokladů se provede
proděravěním všech listů a desek.
(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
vyhotovuje v závěru každého kalendářního měsíce
seznam cestovních dokladů určených k likvidaci8)
(cestovních dokladů, jejichž platnost již skončila ze
zákona nebo na základě rozhodnutí obecního úřadu obce
s rozšířenou působností), v němž uvede čísla těchto
cestovních dokladů a datum zpracování seznamu. Seznam
se prověřuje a potvrzuje komisionálně. Likvidaci všech
znehodnocených cestovních dokladů zajišťuje příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností minimálně
jedenkrát ročně.
H L AVA IV
Společná a závěrečná ustanovení
Ověřování údajů
Čl. 34
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností ověřuje
při řízení na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů
a cestovních dokladů správnost údajů vedených
v základním registru obyvatel, agendovém informačním
systému evidence obyvatel, evidence občanských průkazů
a evidence cestovních dokladů. Zároveň opraví chybné
údaje nebo odstraní vzniklé pochybnosti o správnosti
údajů vedených v těchto informačních systémech.
(2) Pokud je nezbytné prokázat správný údaj nebo
odstranit pochybnosti o správnosti údajů na základě
dalšího dokladu, obecní úřad obce s rozšířenou
působností vyzve účastníka řízení, aby požadovaný
doklad předložil. Za tímto účelem přeruší případné
správní řízení na dobu nezbytně nutnou pro prověření
údaje. Postup podle § 8a odst. 2 zákona o evidenci
obyvatel není tímto ustanovením dotčen.
(3) Je-li zjištěným nesprávným údajem chybné,
duplicitní nebo multiplicitní rodné číslo fyzické osoby,
anebo existuje-li domněnka o užívání chybného rodného
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čísla (pochybnost o správné konstrukci rodného čísla), nebo
nejedinečného rodného čísla obecní úřad obce s rozšířenou
působností dále zašle na příslušné pracoviště ministerstva
žádost o prověření rodného čísla. Žádost o prověření
rodného čísla musí obsahovat zejména tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození,
místo a okres narození nositele rodného čísla,
u nositele rodného čísla narozeného v cizině místo
a stát narození,
b) adresu místa pobytu a druh pobytu na území České
republiky anebo bydliště mimo území České
republiky,
c) charakteristiku skutečností, pro něž je podávána
žádost o prověření rodného čísla,
d) datum sepsání žádosti o prověření rodného čísla
a jméno, popřípadě jména, příjmení, funkce, podpis
oprávněné úřední osoby a otisk razítka obecního
úřadu obce s rozšířenou působností.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností může pro
účely podání žádosti o prověření rodného čísla ministerstvu
použít vzor žádosti o prověření rodného čísla, který je
uveden v příloze č. 2 této směrnice.
Čl. 35
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností
ministerstvo vždy jedenkrát za půl roku informuje o e-OP
a e-pasech, u nichž zjistil nesprávnost v nich
zpracovávaných osobních údajů o držiteli, jestliže
nesprávný údaj byl zadán oprávněnou úřední osobou
zpracovávající žádost.
(2) Informace podle odstavce 1 obsahuje číslo e-OP
nebo e-pasu, datum a místo vydání dokladu, popis zjištěné
vady a jméno, popřípadě jména, a příjmení oprávněné
úřední osoby.
(3) Doklady uvedené v odstavci 1 znehodnotí obecní
úřad obce s rozšířenou působností postupem podle článků
17 a 33.
Čl. 36
Obecní úřad obce s rozšířenou působností zašle
ministerstvu padělané nebo pozměněné občanské průkazy
nebo cestovní doklady po ukončení přestupkového nebo
trestního řízení, které v rámci své úřední činnosti získá.
Uvedené doklady nesmí být jakýmkoliv způsobem
znehodnoceny nebo označovány písmem, grafickými
znaky nebo vyznačováním zjištěných změn. Tyto doklady
se ministerstvu zasílají v kontejneru.
Čl. 37
Distribuce nevyplněných čistopisů občanských průkazů
a cestovních dokladů a jiných materiálů
(1) Ministerstvo zabezpečí distribuci nevyplněných
občanských průkazů, cestovních dokladů, speciální
razítkové barvy na doklady a speciální psací prostředky
na obecní úřady obce s rozšířenou působností jedenkrát
za rok na základě písemného požadavku. Písemný

15

) Zákon č. 328/1999 Sb. a zákon č. 329/1999 Sb.
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požadavek obecní úřad obce s rozšířenou působností
uplatní vždy v měsících lednu a únoru běžného
kalendářního roku. Podle těchto požadavků ministerstvo
naplánuje distribuci dokladů na úřady.
(2) Dobu a místo předání dokladů sdělí ministerstvo
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností písemně ve
stupni utajení „Vyhrazené“.
Skladování a evidence dokladů
Čl. 38
(1) Za skladování dokladů na obecním úřadu obce
s rozšířenou působností odpovídá pověřená úřední osoba,
která vede jejich evidenci. Tato osoba odpovídá rovněž za
to, že doklady budou, vzhledem ke svému charakteru,
uskladněny v suchém prostředí se stálou teplotou,
ochráněny proti sálavému teplu a řádně zabezpečeny proti
odcizení, zneužití, poškození nebo zničení.
(2) Při rozpečetění křížové pásky v balení dokladů
provede pověřená úřední osoba kontrolu počtu dokladů
a kontrolu jejich čísel. V případě zjištění duplicity čísel
nebo neúplného počtu dokladů zpracuje obecní úřad obce
s rozšířenou působností protokol, obsahující vedle
formálních náležitostí popis zjištěných vad a opatření
přijatých k zajištění těchto dokladů včetně křížové pásky
a ke znemožnění jejich dalšího případného použití; jeden
výtisk protokolu předává ministerstvu. Současně obecní
úřad obce s rozšířenou působností o zjištěných
skutečnostech neprodleně informuje ministerstvo, se
kterým dohodne další postup a opatření související
s uložením těchto dokladů a stanovením termínu
a způsobu jejich doručení ministerstvu.
(3) V případě ztráty, zničení, poškození nebo zneužití
dokladů nebo vyplněného občanského průkazu anebo
vyplněného cestovního dokladu před jeho předáním
občanovi, prošetří tuto skutečnost obecní úřad obce
s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou
působností po prošetření této skutečnosti sepíše protokol,
v rámci svých kompetencí učiní příslušná opatření a kopii
protokolu zašle ministerstvu. Tímto není dotčen postup
podle článků 15 a 32.
(4) Dojde-li ke ztrátě nebo odcizení dokladů, zašle
obecní úřad obce s rozšířenou působností ministerstvu
neprodleně seznam jejich čísel ve stupni utajení
„Vyhrazené“.
Čl. 39
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vede
a zpracovává žádosti o vydání občanského průkazu
a žádosti o vydání cestovního dokladu tak, aby byly
důsledně chráněny osobní údaje v nich uvedené před
neoprávněným zasahováním a aby byly shromažďovány,
evidovány a používány v souladu s jinými právními
předpisy15).
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který
vede a zpracovává evidence žádostí o vydání občanského
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průkazu nebo žádostí o vydání cestovního dokladu, přijme
opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu k takto vedeným osobním údajům,
k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož
i k jinému zneužití3).
(3) Osobní údaje vedené a zpracovávané na žádostech
o vydání občanského průkazu nebo žádostech o vydání
cestovního dokladu se likvidují spolu s jejich fyzickými
nosiči (žádostmi), a to v rámci skartace prováděné podle
ustanovení příslušných právních předpisů16).
Čl. 40
Kontaktní osoba
(1) Kontaktní osobou se rozumí oprávněná úřední
osoba pověřená tajemníkem obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, která zajišťuje činnosti na úseku
přepravy zásilek obsahujících žádosti občanů o vydání
občanského průkazu z obecního úřadu obce s rozšířenou
působností na pracoviště ministerstva, vyhotovených
občanských průkazů spolu s příslušnými žádostmi
o vydání občanského průkazu a vyhotovených e-pasů zpět.
(2) Doručovacím místem se pro účely této směrnice
rozumí místo, v němž obecní úřad obce s rozšířenou
působností přebírá od České pošty, s. p. (dále jen „pošta“)
jemu adresovanou zásilku nebo předává poště zásilku
určenou k přepravě.
(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností jmenuje
z důvodu zastupitelnosti 2 až 3 kontaktní osoby. Jméno,
popřípadě jména, a příjmení všech kontaktních osob,
jejich telefonní, popřípadě e-mailové spojení sdělí
prostřednictvím ministerstva poště.
(4) V případě změny kontaktní osoby, telefonního
nebo e-mailového spojení nebo doručovacího místa sdělí
obecní úřad obce s rozšířenou působností ministerstvu
tuto skutečnost 60 kalendářních dnů předem, pokud to
povaha změny nebo okolnosti umožňují. V ostatních
případech sdělí změny obecní úřad obce s rozšířenou
působností ministerstvu neprodleně.

(2) V kontejneru se posílají žádosti o vydání e-OP:
a) v případě, že si občan bude doklad přebírat na jiném
obecním úřadu obce s rozšířenou působností než si
žádost o vydání e-OP podal. Obecní úřad, u kterého
byla žádost podána, tuto žádost posílá v zalepené
obálce
opatřené
otiskem
úředního
razítka
s označením obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (kód a název), kde si bude občan doklad
přebírat.
b) v případě, že doklad předal jiný než místně příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností. Žádost,
spolu s odevzdaným neplatným dokladem, se posílá
v zalepené obálce opatřené otiskem úředního razítka
s označením místně příslušného obecního úřadu obce
s rozšířenou působností (kód a název).
(3) V kontejneru se posílají zadržené, neplatné nebo
nalezené občanské průkazy a cestovní doklady v zalepené
obálce opatřené otiskem úředního razítka s označením
místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (kód a název).
(4) Po uložení spisového materiálu se kontejner
zabezpečí 2 kusy pečetí. Pečetě jsou umělohmotné,
jednorázové, s logem ministerstva. Počet pečetí je
obecním úřadem obce s rozšířenou působností evidován.
Čl. 42
Předání zásilky k přepravě
(1) Přeprava zásilky je zajišťována poštou.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností předává
zásilku k přepravě v doručovacím místě; dobu předání
zásilky k přepravě dohodne s poštou podle místních
podmínek.
(3) Předání zásilky k přepravě je poštou písemně
potvrzeno na formuláři pošty s následným potvrzením
o provedené dodávce, jehož obsahem je též uvedení
čárového kódu.
Čl. 43
Převzetí zásilky

Čl. 41
Příprava zásilky k přepravě
(1) Přeprava zásilek je realizována v kontejneru.
Kontejner lze použít pouze k přepravě žádostí občanů
o vydání občanského průkazu, expedičních protokolů,
vyhotovených občanských průkazů, e-pasů a tiskopisů
uvedených ve vyhlášce k provedení zákona o evidenci
obyvatel, o občanských průkazech a o cestovních
dokladech, případně jiných písemností souvisejících
s výkonem státní správy na úseku evidence obyvatel,
rodných čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů.
Pro evidenční účely je kontejner očíslován.

16

(1) Převzít zásilku od pošty a potvrdit její příjem může
pouze kontaktní osoba.
(2) Při převzetí zásilky kontaktní osoba překontroluje,
zda je kontejner opatřen 2 kusy neporušených pečetí a zda
nedošlo k porušení kontejneru.
(3) V případě porušení kontejneru nebo porušení
pečeti, anebo v případě že pečeti chybí, je tato skutečnost
předmětem záznamu sepsaného se zaměstnancem pošty,
který ji též poznamená a podpisem stvrdí do dodacího
listu. Takto zaevidovanou porušenou zásilku obecní úřad
obce s rozšířenou působností na místě převezme. O této
skutečnosti informuje kontaktní osoba neprodleně

) § 17a odst. 7 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 424/2010 Sb.
§ 29 odst. 5 zákona o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 136/2006 Sb. a zákona č. 197/2010 Sb.
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tajemníka obecního úřadu obce s rozšířenou působností
nebo jinou pověřenou osobu.
(4) V případě zjištění neúplného množství nebo
poškození obsahu zásilky, je tato skutečnost předmětem
záznamu sepsaného se zaměstnancem pošty, který ji též
poznamená a podpisem stvrdí do dodacího listu a dále
k sepsání reklamační listiny, která je podkladem pro
reklamační řízení. O této skutečnosti informuje kontaktní
osoba neprodleně tajemníka obecního úřadu obce
s rozšířenou působností nebo jinou pověřenou osobu. Po
sepsání záznamu a reklamační listiny převezme obecní
úřad obce s rozšířenou působností příslušný kontejner
k dalšímu využití.
(5) Po otevření kontejneru překontroluje oprávněná
úřední osoba žádosti a vyhotovené občanské průkazy
a e-pasy a obsah zásilky předá k dalšímu zpracování.
(6) V případě, že zásilka odeslaná obecním úřadem
obce s rozšířenou působností ministerstvu byla doručena
s porušeným kontejnerem nebo s porušenou či chybějící
pečetí a současně byla zjištěna neúplnost jejího obsahu,
zašle obecní úřad obce s rozšířenou působností
ministerstvu na jeho vyžádání seznam odeslaných žádostí
o vydání občanského průkazu.
(7) Jednou za měsíc oznamuje obecní úřad obce
s rozšířenou působností ministerstvu počet zásilek,
řešených podle odstavců 3 a 4, u nichž byl vyhotoven
společně s poštou zápis nebo reklamační listina.
(8) Reklamaci a případnou náhradu škody uplatňuje
ministerstvo na základě podkladů zpracovaných obecním
úřadem obce s rozšířenou působností.
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Čl. 44
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Směrnice Ministerstva vnitra č. j. SC-885/2005 ze dne
30. května 2005, k zákonu č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů, zákonu č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a zákonu
č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně
zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních
dokladech), ve znění pozdějších předpisů.
2. Směrnice Ministerstva vnitra č. j. MV-4830/SC-2009 ze
dne 14. května 2009, k zákonu č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve
znění pozdějších předpisů, zákonu č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
a zákonu č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 45
Účinnost
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu,
legislativu a archivnictví
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Částka 7

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 25. října 2011 č. 785
o Národním akčním plánu České republiky pro případ vzniku události
podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005)

V lá da
I . s c h va lu j e
1. Národní akční plán České republiky pro případ vzniku
události podléhající Mezinárodním zdravotnickým
předpisům (2005), uvedený v části III materiálu č. j.
927/11 (dále jen „Národní akční plán“),
2. Harmonogram realizace opatření Národního akčního
plánu, uvedený v příloze tohoto usnesení (dále jen
„Harmonogram“);
I I . u k l á dá
1. ministrům zdravotnictví, vnitra, dopravy, obrany,
financí, 1. místo-předsedovi vlády a ministru
zahraničních věcí a předsedkyni Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost realizovat opatření uvedená
v Harmonogramu,
2. ministru zdravotnictví informovat ve spolupráci
s ministry vnitra, dopravy, obrany, financí,

1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí
a předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
vládu do 31. března 2013 o stavu plnění úkolů
uvedených v Harmonogramu,
3. ministru vnitra zajistit do 31. prosince 2011 zveřejnění
Národního akčního plánu a Harmonogramu ve Věstníku
vlády pro orgány krajů a orgány obcí.
Provedou:
1. místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
ministři zdravotnictví, vnitra,
dopravy, obrany, financí,
předsedkyně Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády
RNDr. Petr Ne čas v. r.
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VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha
k usnesení vlády
ze dne 25. října 2011 č. 785

Harmonogram
realizace opatření Národního akčního plánu České republiky pro případ vzniku
události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005)
1. Přijmout součinnostní dohodu k zajištění neprodleného předání informací ze vstupního místa pro leteckou dopravu
o vzniku mimořádné situace podléhající režimu Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005) národnímu
kontaktnímu místu.
Odpovídá: ministr zdravotnictví
Součinnost: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo dopravy,
Ministerstvo financí
Termín: do konce října 2012
2. Přijmout směrnici pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým
předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla přistávajícího ve vstupním
místě pro leteckou dopravu.
Odpovídá: ministr zdravotnictví
Součinnost: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo dopravy,
Ministerstvo financí, dotčené ústřední správní úřady
Termín: do konce října 2012
3. Přijmout součinnostní dohodu k zajištění neprodleného předání informací o radiačních hrozbách, které mohou
představovat mimořádnou situaci podléhající režimu Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005), národnímu
kontaktnímu místu.
Odpovídá: předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Součinnost: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví
Termín: do konce října 2012
4. Přijmout součinnostní dohodu k zajištění neprodleného předání informací o chemických hrozbách, které mohou
představovat mimořádnou situaci podléhající režimu Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005), národnímu
kontaktnímu místu.
Odpovídá: ministr zdravotnictví
Součinnost: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo dopravy,
Termín: do konce října 2012
5. Přijmout směrnici pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým
předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení.
Odpovídá: ministr zdravotnictví
Součinnost: dotčená ministerstva a dotčené ústřední správní úřady
Termín: do konce října 2012
6. Přijmout součinnostní dohodu pro případ vzniku situace, kdy bude nutné na základě uplatnění Mezinárodních
zdravotnických předpisů (2005) aktivovat vybrané pozemní hraniční přechody.
Odpovídá: ministr vnitra
Součinnost: dotčená ministerstva a dotčené ústřední správní úřady
Termín: do konce října 2012
7. Přijmout součinnostní dohodu k zajištění neprodleného předávání informací týkajících se mimořádné situace
podléhající režimu Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005) v souvislosti s lodní dopravou.
Odpovídá: ministr dopravy
Součinnost: Ministerstvo zdravotnictví
Termín: do konce října 2012
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8. Zajistit smluvně laboratorní vyšetřování vzorků biologického materiálu k detekci původců vysoce nakažlivých nemocí,
pro kterou nejsou v České republice kapacity, v zahraničí.
Odpovídá: ministr zdravotnictví
Součinnost: Ministerstvo zahraničních věcí
Termín: do konce října 2012
9. Přijmout realizační součinnostní dohodu, která upraví zajištění transportu vzorků biologického materiálu k detekci
původců vysoce nakažlivých nemocí, pro kterou nejsou v České republice kapacity v zahraničí, silami a prostředky
Ministerstva obrany.
Odpovídá: ministr zdravotnictví
Součinnost: Ministerstvo obrany
Termín: do konce října 2012
10. Zajistit rozpisovou rezervu pro pokrytí nákladů v případě vyšetření vzorků biologického materiálu k detekci původců
vysoce nakažlivých nemocí, pro která nejsou v České republice kapacity, ve smluvní zahraniční laboratoři.
Odpovídá: ministr zdravotnictví
Termín: do konce října 2012
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I. ÚVOD
Národní akční plán České republiky pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (AP
ČR) podává souhrn potřebných informací o požadavcích Světové zdravotnické organizace (SZO), analyzuje dostupné
kapacity v ČR a uvádí potřebná opatření včetně stanovení odpovědných subjektů a časového harmonogramu plnění
úkolů pro zajištění jejich implementace.
Hlavním cílem AP ČR je zajistit naplnění požadavků revidovaných Mezinárodních zdravotnických předpisů z roku 2005
(MZP 2005) v České republice ve spolupráci s věcně příslušnými resorty a dalšími správními úřady. Jedná se zejména
o plnění úkolů v oblasti rozvíjení, posilování a udržování kapacit pro zjišťování, hodnocení a oznamování událostí
s potenciálem pro ohrožení veřejného zdraví v mezinárodním měřítku.
Mezinárodní spolupráce v oblasti prevence šíření infekčních onemocnění v důsledku migrace osob a pohybu zboží má své
začátky v třicátých letech 19. století. V roce 1851 byla na mezinárodní zdravotnické konferenci v Paříži navržena první
mezinárodní konvence a v roce 1892 byla v Benátkách přijata první mezinárodní zdravotní úmluva s cílem zabránit
rozšíření cholery do Evropy přes Suezský průplav. Z pohledu vývoje Mezinárodních zdravotnických předpisů je zásadní
rok 1969, kdy v rámci jednání 22. Světového zdravotnického shromáždění (SZS) v americkém Bostonu byly revidovány
Mezinárodní zdravotnické stanovy z roku 1951, které byly přejmenovány na Mezinárodní zdravotnické předpisy (MZP).
V letech 1974 a 1981 byly vydány doplňky MZP. V roce 1995 vyzvalo 48. SZS k revizi MZP, a to s ohledem na vývoj
epidemiologické situace začátkem devadesátých let, kterou charakterizovaly rozsáhlé epidemie cholery v Jižní Americe,
moru v Indii a horečky Ebola v Africe. Také situace v 21. století potvrdila, že frekvence epidemiologických hrozeb nabývá
stále více rozměrů, které jsou nepřehlédnutelné a je nutné je koordinovaně řešit. Vývoj poznání v oblasti ochrany veřejného
zdraví navíc ukázal, že v podmínkách stále více se uplatňující globalizace nelze vždy zcela jednoznačně od sebe oddělit
opatření směřující k eliminaci hrozeb v důsledku šíření infekčních onemocnění od těch, která jsou nezbytná v případě
hrozeb podmíněných činiteli neinfekční povahy.
Revidované MZP 2005 byly SZO přijaty 23. května 2005 v průběhu 58. SZS. SZO přijetí oficiálně oznámila 15. června
2005 a po uplynutí 24 měsíců po tomto oznámení, v souladu s ústavou SZO, tzn. 15. června 2007, MZP 2005 nabývají
platnosti.
Cílem MZP 2005 je zamezování mezinárodnímu šíření chorob, ochrana proti nim, kontrola a zajišťování reakce v oblasti
veřejného zdraví způsoby, které odpovídají riziku pro veřejné zdraví a umožňují vyvarovat se zbytečnému narušení
mezinárodního provozu a obchodu (článek 2 MZP 2005).
Ve srovnání s předpisy z roku 1969 přinášejí MZP 2005 obecně více povinností pro všechny zúčastněné strany. Mezi
nejdůležitější nové povinnosti patří:
– zavedení institutu národního kontaktního místa MZP,
– zavedení institutu vstupního místa,
– zavedení nástroje pro rozhodování o dopadu situace na veřejné zdraví, o neobvyklosti a neočekávanosti situace.
Na rozdíl od předcházejících předpisů však MZP 2005 již dál explicitně nepožadují aktivity pouze u vyjmenovaných
infekčních onemocnění. Posouzení, hlášení a reakce jsou nyní požadovány u všech onemocnění a u událostí
s potenciálem pro ohrožení veřejného zdraví na mezinárodní úrovni.
MZP 2005 mimo jiné stanovují, že smluvní státy zhodnotí schopnost stávajících národních struktur a zdrojů plnit minimální
stanovené požadavky a na tomto základě vypracují a budou provádět akční plány. MZP 2005 požadují, aby akční plány
zajistily v období nejdéle do 5 let po svém vstupu v platnost (tj. do 15. června 2012) podmínky pro rozvíjení, posilování
a udržování schopnosti zjišťovat, hodnotit, oznamovat a hlásit události s potenciálem pro ohrožení veřejného zdraví
v souladu s požadavky MZP 2005.
AP ČR je výsledkem činnosti mezirezortní pracovní skupiny pro přípravu AP ČR (MPS AP), která byla ustanovena na
základě usnesení č. 298/2008 Výboru pro civilní nouzové plánování (VCNP). Přehled hlavních projednávaných oblastí na
schůzkách MPS AP je uveden v příloze č. 1.
Realizací AP ČR budou naplněny požadavky SZO na rozvíjení, posilování a udržování kapacit pro dohled a reakci při
událostech s potenciálem pro ohrožení veřejného zdraví na mezinárodní úrovni.
II. IMPLEMENTACE MZP 2005 V ČESKÉ REPUBLICE
MZP 2005 na rozdíl od předcházejících předpisů z roku 1969 požadují vyhodnocování situací, posilování a udržování
kapacit pro zajištění ochrany veřejného zdraví před následky šíření infekčních onemocnění, ale i dalších nemocí vyvolaných
působením toxických či jinak nebezpečných materiálů, které se mohou vyskytovat ve volné přírodě či jinak
a kontaminovaly či mají potenciál kontaminovat obyvatelstvo anebo velkou zeměpisnou oblast. Z u ve de ný ch d ův o d ů
a b e z o hl e du na sk u te čn os t , že n os i t el em h la vn í ges ce v o bl as t i pl n ěn í p o ža d a v ků S Z O j e M Z Č R , j e
i m p l e m e n t a c e M Z P 20 0 5 p r o c e s e m , k t e r ý p ři ná ší n o vé ú ko l y nap ří č vš e m i r e z o r t y o d p o vě dn ý m i z a
za ji š t ění p ři pr a v e no s t i n a hr oz by bi o lo g i c k é ho , r a d i ačn í h o a c h e m i c k é h o c h a r a k t e r u s p o t e n c i á l e m p r o
d op a d y n a z d r a ví v m e z i n á r o d ní m mě ří tk u .
II. 1. Kapacity požadované MZP (2005) a opatření navrhovaná v ČR
MZP 2005 stanovují základní kapacitní požadavky na dohled a reakci od místní po národní úroveň a základní kapacitní
požadavky na stanovená letiště, přístavy a pozemní hraniční přechody (vstupní místa).
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II. 1. 1. Národní kontaktní místo MZP 2005 a komunikace se SZO
MZP 2005 (článek 4) požadují, aby každý smluvní stát ustanovil nebo založil národní kontaktní místo (NKM MZP) pro
komunikaci ve věcech týkajících se těchto předpisů a orgány, které budou odpovídat za provádění zdravotnických opatření
podle uvedených předpisů.
Požadavek MZP 2005 na zajištění kapacit každého smluvního státu pro předávání a příjem informací o událostech, které
mohou představovat ohrožení veřejného zdraví v mezinárodním měřítku prostřednictvím NKM MZP, byl v podmínkách ČR
splněn v roce 2006, kdy v rámci MZ ČR byl touto funkcí pověřen hlavní hygienik ČR, vybraní pracovníci MZ ČR, Státní
veterinární správy a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost mají přístup k informacím uveřejňovaným v chráněném
webovém prostředí SZO. Příjem informací ze SZO, které jsou určeny NKM MZP, je v ČR zabezpečen 24 hodin denně
7 dní v týdnu na základě dohody o spolupráci mezi MZ ČR a Ministerstva vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského
záchranného sboru ČR cestou jeho operačního a informačního střediska ze dne 29. května 2008.
Při vzniku události, u které nelze vyloučit ohrožení veřejného zdraví v mezinárodním měřítku, se rozhodování Ministerstva
zdravotnictví ČR o nutnosti hlásit takovou událost SZO řídí, v souladu s požadavky MZP 2005, rozhodovacím nástrojem
uvedeným v příloze č. 2.

II. 1. 2. Klinická diagnostika
Klinická diagnostika onemocnění způsobených účinky radioaktivních a chemických látek nevyžaduje v kontextu
s požadavky MZP 2005 specifické nároky na diferenciální diagnostiku.
Specifické postavení infekčních onemocnění vzhledem k požadavkům MZP 2005 je dáno mj. tím, že mají rozdílné
vlastnosti co do závažnosti poškození organizmu, možnosti přenosu na jiné osoby a různě dlouhé inkubační doby.
Z pohledu diagnostiky infekčních onemocnění existuje v ČR plně funkční systém, který zajišťuje detekci jednotlivých
případů i hromadných výskytů onemocnění ve vzájemné epidemiologické souvislosti. Systém diagnostiky infekčních
onemocnění je výsledkem činnosti praktických lékařů, epidemiologů orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ)
a klinických lékařů, především infektologů.
Hlavním předpokladem izolace a léčby osob infikovaných původci vysoce nakažlivých nemocí (VNN) je technické
vybavení infekčních pracovišť, které zajišťuje požadovanou úroveň biologické ochrany a vyškolený zdravotnický
personál. V současné době je nejvyšší úroveň biologické ochrany, pokud jde o lůžková zdravotnická zařízení určená
k izolaci nemocných s VNN, zajištěna na Infekční klinice Fakultní nemocnice Na Bulovce (IK FNB). Zde je
provozováno Centrum vysoce nebezpečných nákaz (CVNN), které má od roku 1996 statut národního centra pro izolaci
a léčbu pacientů s VNN s celkovou kapacitou 10 lůžek (8 lůžek ve dvou boxech a 2 lůžka pro nemocné, jejichž zdravotní
stav vyžaduje pobyt na jednotce intenzivní péče). Vybraní pracovníci IK FNB jsou dlouhodobě školeni v oblasti
specializované péče o nemocné s VNN.
Při vyčerpání kapacity CVNN, je možno pro izolaci nemocných s VNN při vyhlášení krizového stavu a v souladu
s právními předpisy vztahujícími se k poskytování zdravotní péče, využít lůžkovou kapacitu Centra biologické ochrany
v Těchoníně, které rovněž zajišťuje nejvyšší požadovanou úroveň biologické ochrany.
Aktualizovaný přehled počtu lůžek infekčních pracovišť a spojení 24 hodin / 7 dní v týdnu se stavem k dubnu 2011 je
uveden v příloze č. 3.
Vzhledem k potřebě zajistit předem stanovené a všemi odpovědnými subjekty akceptované algoritmy součinnosti, je
nezbytné přijmout celostátně platný jednotný postup při výskytu podezření na VNN ve zdravotnickém zařízení.
II. 1. 3. Laboratorní diagnostika
II. 1. 3. 1. Bakteriologické a virologické vyšetření
Laboratorní průkaz původce VNN je důležitým předpokladem pro stanovení adekvátních protiepidemických opatření
v ohnisku nákazy. Aktualizace seznamu pracovišť pro laboratorní diagnostiku původců VNN potvrdila, že v ČR by
měly být vytvořeny potřebné podmínky pro laboratorní diagnostiku všech agens s potenciálem pro vyvolání infekčních
nemocí závažných z pohledu ohrožení veřejného zdraví, s výjimkou viru varioly (pravých neštovic) a virů Ebola, Marburg,
Lassa, Nipah a Hendra. Částečná detekce původce varioly pomocí elektronové mikroskopie je dostupná v SZÚ Praha i v ZÚ
se sídlem v Ostravě, avšak jde pouze o morfologickou diagnostiku, na základě které lze stanovit, že se jedná o orthopoxvirus
(o původce pravých neštovic). Pro přesné určení viru varioly jsou zapotřebí další metodiky, nejlépe polymerázová řetězová
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reakce (PCR), která v ČR dostupná není. Seznam pracovišť pro laboratorní diagnostiku vybraných původců VNN včetně
kontaktních údajů je uveden v příloze č. 4.
Vzhledem k možnostem ČR je jediným reálným řešením chybějících kapacit pro diagnostiku výše uvedených původců
VNN uzavření smlouvy s laboratorním zařízením v rámci EU, které má adekvátní možnosti a zkušenosti v dané oblasti.
Naplnění věcného záměru uzavření smlouvy bude obsahovat:
I. laboratoř v zahraničí
– příjem vzorků biologického materiálu od nemocných osob z ČR v režimu 7/24,
– laboratorní vyšetření vzorků biologického materiálu od nemocných osob se zaměřením na průkaz viru varioly a virů
Ebola, Marburg, Lassa, Nipah a Hendra,
– neprodlené oznámení předběžných a konečných výsledků laboratorních vyšetření stanovené instituci v ČR.
II. určené zdravotnické zařízení v ČR
– zajištění předem stanoveného, centralizovaného transportu vzorků biologického materiálu od nemocných osob z ČR
(IK FNB) do vybrané laboratoře v zahraničí v režimu 7/24 a za předepsaných bezpečnostních podmínek,
– neprodlené poskytování informací, které indikují nutnost změny laboratorního diagnostického postupu (například
zásadní změny klinického stavu pacienta, výsledky laboratorních vyšetření provedených v ČR apod.).
II. 1. 3. 2. Biochemické a hematologické vyšetření
Vyšetření parametrů vnitřního prostředí u pacienta představuje základní předpoklad pro nastavení léčby zaměřené na
zachování základních životních funkcí, které mají pro nemocnou osobu vitální význam.
Pro práci se vzorky biologického materiálu od nemocných s VNN musí platit kritéria odpovídající dané úrovni biologického
rizika, a proto nemůže probíhat v ordinaci praktického lékaře nebo na pracovišti lékařské první pomoci.
II. 1. 4. Hlášení infekčních onemocnění
Požadavek MZP 2005 na včasnou detekci a hlášení infekčních onemocnění s možnými dopady na veřejné zdraví z místní
úrovně na krajskou a národní úroveň, je naplněn činností zdravotnických zařízení, OOVZ, zdravotních ústavů a SZÚ, kterou
legislativně upravují příslušné právní předpisy uvedené v příloze č. 5.
V ČR je systém hlášení případů infekčních onemocnění propracován v souladu s požadavky MZP 2005 (příloha č. 6).
Nosným prvkem tohoto systému jsou krajské hygienické stanice a jejich územní pracoviště, které zajišťují příjem hlášení od
diagnostikujících lékařů, validaci hlášených dat, epidemiologické šetření a hlášení případů a událostí na národní úroveň.
Příjem a předávání informací o výskytu infekčních onemocnění s možnými či prokázanými mezinárodními dopady jsou
zajištěny zapojením ČR do systému Evropské unie Early warning and response system (EWRS). Vybraní pracovníci odboru
ochrany veřejného zdraví MZ ČR zajišťují nepřetržitou pohotovost pro komunikaci v rámci uvedeného systému, který je
v gesci Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ve Stockholmu.
Detekce potenciálních hrozeb šíření alimentárních onemocnění infekčního původu ze zahraničí je v ČR zajištěna přístupem
vybraných pracovníků SZÚ a MZ ČR do elektronického systému Evropské unie EPIS (Epidemic Intelligence Information
System), který je v gesci ECDC. Informace z EPIS jsou určenými pracovníky SZÚ předávány krajským hygienickým
stanicím a laboratořím zdravotnických zařízení za účelem provedení podrobného epidemiologického a laboratorního šetření
a zajištění hlášení detekovaných případů na národní úrovni.
II. 1. 5. Dohled nad událostmi radiační povahy
Ochrana zdraví a životního prostředí před nežádoucími účinky ionizujícího záření je upravena především zákonem č. 18/
1997 Sb., o mírovém používání jaderné energie a ionizujícího záření, ve znění pozdějších předpisů (atomový zákon)
a prováděcími právními předpisy. V souladu s atomovým zákonem vykonává státní správu a dozor v oblasti jaderné
bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti, fyzické ochrany a kontroly nešíření jaderných zbraní a dozor
nad jadernými položkami Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), který předává doporučení k provedení
neodkladných ochranných opatření orgánům krizového řízení postiženého území. Na základě výsledků monitorování
vymezuje kontaminované oblasti. Na základě mezinárodní Úmluvy o včasném oznamování jaderných nehod a Úmluvy
o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody je u SÚJB zřízeno tzv. Styčné místo ČR. Hlavním úkolem Styčného místa
je zajišťování výměny informací o vzniku a průběhu události mezi ČR a mezinárodními orgány a organizacemi zejména
Evropskou komisí a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE). Jedná se o činnost, kterou je ČR smluvně
zavázána vykonávat v souladu se závazky vyplývajícími z členství ČR v EU (funkce „Competent Authority“ v režimu
Rozhodnutí Rady č. 87/600/Euratom) a členství v MAAE, ale i s ostatními zeměmi, se kterými má ČR uzavřeny
dvoustranné dohody. SÚJB řídí činnost celostátní radiační monitorovací sítě (RMS), která je koncipována tak, aby bylo
plně zajištěno monitorování a vyhodnocování radiační situace na území ČR v normálních podmínkách i v případě radiační
mimořádné situace. Mezi SÚJB a Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR (MV –
GŘ HZS ČR) je uzavřena dohoda, ze které vyplývá, že MV - GŘ HZS ČR zajistí pro potřeby předávání a přijímání
informací v případě vzniku mimořádné události důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany od Mezinárodní
agentury pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency - dále jen „IAEA”), příp. od jiných subjektů určených
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SÚJB, nepřetržitou činnost Národního bodu varování („National Warning Point”) České republiky (dále jen „NWP“).
Činnost NWP je realizována prostřednictvím operačního a informačního střediska MV – GŘ HZS ČR;
Při řešení následků radiačních nehod je gestorem zajištění zdravotní péče o postižené MZ ČR. Za účelem zajištění lékařské
péče pro ozářené osoby vytváří MZ ČR, v souladu s atomovým zákonem, síť Středisek specializované zdravotní péče
o ozářené, jejichž seznam včetně kontaktů a specializace je uveden v příloze č. 7. V současné době je vytvořena příjmová
kapacita cca 100 lůžek pro těžce postižené osoby. V případě nutnosti by byla zdravotní péče poskytována i dalšími
zdravotnickými zařízeními. V případě radiační mimořádné události je pro obyvatelstvo zajištěna jódová profylaxe.
Profylaktikum, včetně jeho obnovy po uplynutí doby exspirace, je zajištěno pro obyvatele v zónách havarijního
plánování JE na náklady držitele povolení; určité množství je ponecháno u distributora léčiva pro případ zájmu občanů
o zakoupení přípravku v lékárně.
II. 1. 6. Dohled nad událostmi chemické povahy
Oblast ochrany zdraví člověka a životního prostředí před negativními účinky chemických látek a směsí je řešena zejména
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
a zákonem č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Gestorem v oblasti ochrany zdraví člověka je MZ a ochrany životního prostředí je MŽP. Výše
uvedená legislativa upravuje práva a povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob zejména při registraci,
klasifikaci a zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a směsí, jejich balení a označování a při uvádění na
trh. Zákonem č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je vymezena působnost správních orgánů při zajišťování
ochrany před škodlivými účinky chemických látek a směsí.
II. 1. 7. Vstupní místa
MZP 2005 (článek 1) definují „vstupní místo“ jako přechod pro mezinárodní vstup nebo výstup cestujících, zavazadel,
nákladu, kontejnerů, přepravních prostředků, zboží a poštovních balíků a dále úřady a prostory, ve kterých se jim při vstupu
nebo výstupu poskytují služby.
MZP 2005 (článek 5, odstavec 1) požadují, aby každý smluvní stát zajistil ve stanovených vstupních místech v termínu
nejdéle do 15. 6. 2012 požadované kapacity pro ochranu veřejného zdraví.
II. 1. 7. 1. Vstupní místa pro leteckou dopravu
Hlavní mezinárodní letiště pro vstup do ČR jsou v Praze, Ostravě, Pardubicích, Karlových Varech a v Brně. Na základě
závěrů z jednání MPS AP bylo především s ohledem na svůj význam v mezinárodní letecké dopravě, technické parametry
a vzhledem k možnostem využití IK FNB navrženo, aby stanoveným vstupním místem pro leteckou dopravu podle MZP
(2005) bylo letiště Ruzyně (LR).
Postup LR při podezření na infekční onemocnění na palubě letadla se řídí vlastními směrnicemi, Letištním pohotovostním
plánem a plánem krizové připravenosti. Podle uvedených dokumentů se provozovatel LR přímo nepodílí na řešení situací
souvisejících s výskytem epidemiologicky závažných nemocí na palubách letadel. V daných případech zajišťuje
požadovanou součinnost ve prospěch OOVZ, stálé lékařské služby a složek integrovaného záchranného systému.
Zdravotní péči zajišťuje smluvně poskytovatel zdravotních služeb, který zabezpečuje na LR výkon před nemocniční
neodkladné péče včetně lůžkového letištního stacionáře. V případě potřeby převozu osoby s infekčním onemocněním do
příslušného lůžkového zdravotnického zařízení je převoz vyžadován po provozovateli dopravních zdravotních služeb
k tomu určenému na území hlavního města Prahy.". Policie ČR resp. Inspektorát cizinecké policie, odpovídá za
koordinaci součinnosti s bezpečnostními a řídícími složkami provozovatele letiště.
Na řešení mimořádných situací se dále podílí:
– Hasičský záchranný sbor ČR
– Letecká společnost
– OOVZ
– IK FNB
– Pohraniční veterinární stanice (PVS) ČR
Od určité úrovně nebezpečí (např. při nedostatku sil a prostředků) bude dle zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, požádán o zásah IZS.
II. 1. 7. 2. Vstupní místa pro pozemní dopravu
MZP 2005 v článku 21 uvádějí, že v případě ohrožení veřejného zdraví s potenciálem pro mezinárodní šíření může smluvní
stát stanovit pozemní hraniční přechody, ve kterých se budou rozvíjet kapacity uvedené podle požadavků stanovených
v příloze 1 k MZP 2005.
V ČR jsou od 21. prosince 2007 plně uplatňována ustanovení schengenského acquis. Od tohoto data je možné překračovat
státní hranice kdekoliv, pokud to není v rozporu s vnitrostátními právními předpisy. ČR uzavřela mezinárodní dohody
o hraničních přechodech se všemi sousedními státy, které jsou nadále platné a budou aplikovány i „po Schengenu“ v případě
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dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic při závažných hrozbách pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost
v souladu s článkem 23 a následujícími nařízeními Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterými se stanoví
kodex Společenství o pravidlech upravujících přes hraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex). Za takové situace
mohou být překračovány státní hranice pouze na určených místech a za daných podmínek.
MZP 2005 ve svém článku 21 poskytují možnost členským státům, aby stanovily pozemní přechody pro silniční
a železniční dopravu, které budou plnit funkci vstupních míst v situacích, kdy bude ohroženo veřejné zdraví
v mezinárodním měřítku. Vzhledem k tomu, že MZP 2005 stanovení pozemních hraničních přechodů explicitně
nevyžadují a s ohledem na uplatňování ustanovení schengenského acquis, je v podmínkách ČR adekvátním řešením
přijmout výběr pozemních hraničních přechodů pro situace, kdy by bylo nutné omezit a kontrolovat vstup do země
v souvislosti s požadavky SZO anebo EU. Seznam vytipovaných pozemních hraničních přechodů je uveden v příloze
č. 8. Hlavním kritériem pro výběr vytipovaných pozemních hraničních přechodů je jejich zatíženost z hlediska pohybu zboží
a osob.
II. 1. 7. 3. Vstupní místa pro lodní dopravu
Podmínky provozu lodní dopravy z pohledu požadavků MZP 2005 jsou v ČR upraveny především zákonem č. 114/1995
Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 222/1995 Sb. o vodních cestách, plavebním
provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení těchto
předpisů může plavidlo volně vplout do veřejného přístavu, nebráni-li tomu bezpečnostní, hygienické a protiepidemické
nebo celní předpisy. Vůdce plavidla musí plavidlo, které připluje do veřejného přístavu, ihned přihlásit a před odplutím
z veřejného přístavu odhlásit u provozovatele pozemní části přístavu. Plavidla v přístavu podléhají zdravotnímu
a veterinárnímu dozoru podle zvláštních předpisů (zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších
přepisů). Vůdci plavidel jsou povinni ihned hlásit provozovateli pozemní části přístavu každý výskyt infekce nebo
podezření z jejího výskytu a každý úraz nebo úmrtí na plavidle. Provozovatel pozemní části přístavu je povinen
uvědomit o výskytu infekce nebo podezření z jejího výskytu ošetřujícího lékaře nebo veterináře, o úrazu nebo úmrtí
plavební správu a Policii České republiky. Opatření zdravotního nebo veterinárního dozoru jsou závazná pro všechny
uživatele přístavu a pro všechny osoby zdržující se na přístavním území a na plavidlech. Na základě § 8 odst. 4 zákona
č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů je seznam veřejných přístavů na sledovaných vodních
cestách v ČR stanoven vyhláškou č. 222/1995 Sb. o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii
a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů.
Informace mezi Státní plavební správou a plavidly jsou realizovány zejména prostřednictvím aplikace Říční informační
služby – zprávy vůdcům plavidel. Říční informační služby (RIS) představují bezplatně zpřístupněný soubor informací
vztahující se k podpoře řízení provozu a dopravy ve vnitrozemské plavbě na vodních cestách vymezených v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách
na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství. Informace vedené v RIS zahrnují informace o vodní cestě, provozu na
vodní cestě, mimořádných událostech na vodní cestě, plavidlech a přepravovaném nákladu a o přístavních poplatcích.
Správce systému RIS uchovává a zpřístupňuje informace v něm obsažené v elektronické podobě umožňující nepřetržitý
dálkový přístup.
III. PŘEHLED ÚKOLŮ A HARMONOGRAM JEJICH PLNĚNÍ
Činnosti, které mají v období implementace MZP 2005 zajistit dosažení kapacit podle požadavků SZO, jsou uvedeny
v tabulce 1.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. listopadu 2011 č. 816
k Základním principům, dílčím cílům a východiskům
Národní strategie ochrany práv dětí

III. uk l ád á

V lá da
I . s c h va lu j e
Základní principy, dílčí cíle a východiska Národní strategie
ochrany práv dětí, obsažené v části III materiálu č. j. 1119/11;

1. ministrům
školství,
mládeže
a
tělovýchovy,
zdravotnictví, vnitra, financí a zmocněnkyni vlády pro
lidská práva poskytnout součinnost při přípravě Národní
strategie ochrany práv dětí a Akčního plánu k naplnění
Národní strategie ochrany práv dětí na období 2012 2015,

II. m ěn í
usnesení vlády z 13. července 2011 č. 527, o Plánu
nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2011
a o Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů
vlády na 1. pololetí 2012 tak, že se v příloze č. 1
uvedeného usnesení úkoly Ministerstva práce a sociálních
věcí

Provedou:

1. „Národní strategie péče o ohrožené děti“ mění na úkol
„Národní strategie ochrany práv dětí“ a termín pro
předložení vládě se u tohoto úkolu mění z 31. října
2011 na 31. prosince 2011,

ministři školství, mládeže a tělovýchovy
zdravotnictví, vnitra, financí,
práce a sociálních věcí,
zmocněnkyně vlády pro lidská práva

2. „Akční plán k naplnění cílů Národní strategie péče
o ohrožené děti na období 2012 - 2015“ mění na úkol
„Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv
dětí na období 2012 - 2015“ a termín pro předložení
vládě se u tohoto úkolu mění ze 31. prosince 2011 na
31. března 2012;

2. ministru práce a sociálních věcí zajistit zveřejnění tohoto
usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány
obcí.

Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
starostové obcí s rozšířenou působností

Předseda vlády
RNDr. Petr Ne čas v. r.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
dle čl. 6 odst. 6 Instrukce Ministerstva vnitra České republiky ze dne 25.5.1992 č. j. VSC/1-793/92,
o spisové službě
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě úředních
razítek:
2 kusy hranatých razítek o rozměrech 5,8x2 cm
s rozlišovacím číslem 2 a s textem:
OBEC SKLENÉ
PSČ 568 02
-2-

OBECNÍ ÚŘAD
568 02 SKLENÉ
-2Ke ztrátě razítek došlo 11. listopadu 2011.
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