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ODŮVODNĚNÍ 
 

I. OBECNÁ ČÁST 

Název 

 

Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a cestovních průkazů a vzorů 

tiskopisů žádostí o jejich vydání a tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů 

v cestovním průkazu 

 

A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 

     Návrh vyhlášky je připraven v návaznosti na novelu zákona o cestovních dokladech, 

obsaženou v zákoně č. 318/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci 

obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony.  

 

     Novela zákona o cestovních dokladech se mimo jiné dotýká úpravy zmocnění v § 5 odst. 5 

písm. b) a § 20 odst. 8. Tato novelizovaná ustanovení mění rozsah zákonného zmocnění 

v oblasti vydávání vzorů cestovních dokladů a vydávání vzorů tiskopisů žádostí o jejich 

vydání, popř. žádostí o provedení změn v nich zapsaných údajů. Novela tak rozšiřuje zákonné 

zmocnění pro Ministerstvo zahraničních věcí tím, že z působnosti Ministerstva vnitra vyjímá  

stanovení vzoru cestovního průkazu a vzoru tiskopisů o vydání cestovního průkazu a vzoru 

tiskopisu o provedení změn údajů v cestovním průkazu příslušných žádostí a převádí je na 

Ministerstvo zahraničních věcí.  

 

     Doposud byly vzory cestovního průkazu a příslušných žádostí stanoveny vyhláškou 

Ministerstva vnitra, a to vyhláškou č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských 

průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 76/2014 Sb., jejíž novela, mj. 

rušící vzor cestovního průkazu a vzory příslušných tiskopisů byla dne 7. 12. 2015 

publikována ve Sbírce zákonů pod č. 321/2015. Ministerstvo zahraničních věcí bylo doposud 

zmocněno k vydání vzoru „pouze“ diplomatického pasu a služebního pasu a vzoru tiskopisu 

žádostí o jejich vydání.  Změna gesce je odůvodněna skutečností, že Ministerstvo 

zahraničních věcí zajišťuje a hradí výrobu cestovních průkazů a že tento druh cestovního 

dokladu vydávají toliko zastupitelské úřady.  

 

    Cílem navržené vyhlášky je proto stanovit vzor uvedeného cestovního dokladu a vzor 

tiskopisu žádosti o jeho vydání, stejně jako vzor tiskopisu žádosti o provedení změn v něm 

zapsaných údajů. Vedle těchto vzorů jsou v návrhu vyhlášky stanoveny též vzory 

diplomatického a služebního pasu a vzory tiskopisů žádostí o jejich vydání, které jsou dosud 

upraveny ve vyhlášce č. 79/2012 Sb., o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů 

a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání. 

 

     Navržená vyhláška tudíž nahradí vyhlášku č. 79/2012 Sb., o stanovení vzorů 

diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání, která vychází ze 

stávajícího zákonného zmocnění, a nemůže tak reflektovat nyní projednávanou změnu. Text 

navržené vyhlášky je oproti stávající vyhlášce doplněn o vzor cestovního průkazu se stručnou 

charakteristikou jeho podoby, o vzor tiskopisu žádosti o vydání cestovního průkazu a o vzor 
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tiskopisu žádosti o provedení změn údajů v cestovním průkazu a obsahuje i některé další 

úpravy. I když nejde o změny velkého rozsahu, a nabízí se tak cesta novelizace stávajícího 

předpisu, MZV považuje za vhodnější vydat vyhlášku novou a stávající vyhlášku MZV zrušit. 

Důvodem je zanesení předmětu právní úpravy přímo do názvu právního předpisu - do názvu 

vyhlášky. Pokud by citovaná vyhláška byla pouze novelizována, nemohlo by se rozšíření 

upravované problematiky do jejího názvu promítnout. Novelizující předpis by totiž musel znít 

„vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2012 Sb., o stanovení vzorů diplomatických a 

služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání“. Cestovní průkazy by tak byly 

v názvu vyhlášky zcela opomenuty.  

 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem o cestovních dokladech, 

k jehož provedení je navržena 

 

Zákonné zmocnění k vydání navrhované vyhlášky je obsaženo v ust. § 5 odst. 5 písm. b) 

a § 20 odst. 8 zákona 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, včetně poslední novely provedené zákonem č. 318/2015 Sb. 

Účinnosti tato novela nabude dnem 1. ledna 2016.  

 

Navrhovaná právní úprava je s uvedeným zákonným zmocněním plně v souladu.  

 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie 

a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

 

    V širších souvislostech se navrhované vyhlášky týkají tyto unijní předpisy: 

 

- Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 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 ze dne 

28. května 2009, 

- Doporučení Komise ze dne 5. prosince 2007 o uvádění znění článku 20 Smlouvy 

o ES v cestovních pasech (oznámeno po číslem K(2007) 5841), 

- Usnesení zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 8. června 2004, 

kterým se doplňují usnesení ze dne 23. června 1981, 30. června 1982, 14. července 1986 

a 10. července 1995 o zavedení cestovního pasu jednotného typu. 

 

    Návrhem vyhlášky není do právního řádu ČR přímo implementováno právo Evropské unie 

a není s právem Evropské unie v rozporu. Návrh vyhláška není v rozporu ani s mezinárodními 

smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.  

 

D. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 

dopady, dopady na spotřebitele a na životní prostředí 

 

U návrhu vyhlášky, která provádí zákonná zmocnění obsažená v zákoně o cestovních 

dokladech, se nepředpokládá žádný dopad na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty. 

Vzhledem k předmětu navrhované vyhlášky nebude mít tato dopad ani na podnikatelské 

prostředí České republiky ani na životní prostředí. Návrh vyhlášky též nevyvolává žádné 

sociální dopady či dopady na spotřebitele.  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA6DDDB5N)



 19 

E. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení na výkon státní statistické služby, ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ochraně soukromí a osobních údajů a zhodnocení korupčních 

rizik 

 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na výkon státní statistické služby. Návrh 

vyhlášky nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy. Jde ve své podstatě  o návrh 

právního předpisu technické povahy, který, vycházeje ze zákonného zmocnění, stanoví vzory 

některých druhů cestovních dokladů a vzory tiskopisů relevantních žádostí. Jeho přijetí tak 

nemůže způsobit zvýšení korupčních rizik. Obsah navrhované vyhlášky nemá ani žádné 

dopady ve vztahu k zákazu diskriminace ani k ochraně soukromí a osobních údajů.  

 

F. Hodnocení dopadů regulace (RIA) podle Obecných zásad 

 

Dopisem č.j 19478/2015-OHR ze dne 16. listopadu 2015 udělil ministr pro lidská práva, 

rovné příležitosti a legislativu a předseda Legislativní rady vlády v souladu s ust. čl. 76 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády výjimku z provedení hodnocení dopadů regulace podle 

obecných zásad (RIA).   

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1: 

 Odkazem na příslušnou přílohu se stanoví vzory diplomatického a služebního pasu,  

které obsahují strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji. Stanoví se rovněž 

některé podrobnosti týkající se údajů uváděných v diplomatických a služebních pasech 

(umístění strojově čitelných údajů a nosičů dat s biometrickými údaji, způsob zapisování 

nezkrácené podoby jména a příjmení v pasech apod.).  

 

K § 2: 

 Odkazem na příslušnou přílohu se stanoví vzor cestovního průkazu a několik 

podrobností o jeho podobě či o údajích v něm obsažených. 

 

K § 3:  

 Stanoví se vzory tiskopisů žádostí o vydání diplomatických a služebních pasů 

i o vydání cestovních průkazů. Ustanovení obsahuje též vzor tiskopisu žádosti o provedení 

změn údajů v cestovním průkazu. Cestovní průkaz je jediným druhem cestovního dokladu, 

v němž je možno takové změny provádět.  

 

K § 4: 

 Zrušuje se dosavadní úprava stanovící vzory diplomatických a služebních pasů a vzory 

žádostí o jejich vydání, obsažená ve vyhlášce č. 79/2012 Sb.. 

 

 

K § 5: 

 Datum účinnosti vyhlášky se navrhuje stanovit dnem 1. února 2016 s tím, že se 

zachovává dostatečná legisvakance a přihlíží se k platné zákonné úpravě, k jejímuž provedení 

se vyhláška vydává.  

 

K přílohám: V přílohách č. 1 až 7 se vymezují vzory cestovních dokladů (měřítko zobrazení 

je 1:1) a relevantních žádostí, jejichž stanovení je předmětem navrhované vyhlášky.   
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