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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Obecná část 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon 

o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č.  76/2014 Sb., 
navazuje na novelu zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších 
předpisů, aktuálně projednávanou Parlamentem České republiky a schválenou dne 2. října 
2015 Poslaneckou sněmovnou jako sněmovní tisk 498 (vládní návrh zákona, 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). 

 
Novelou zákona o cestovních dokladech se navrhuje zrušit vydávání cestovních pasů 

bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji a mění se zmocnění v § 20 
odst. 8 zákona o cestovních dokladech tak, aby vzor cestovního průkazu a žádosti o jeho 
vydání nebo provedení změn stanovilo Ministerstvo zahraničních věcí. Tyto změny musejí 
být promítnuty také ve vyhlášce č. 400/2011 Sb., která upravuje vzory cestovních dokladů 
a vzory žádostí o jejich vydání. 

 
Cílem návrhu změny vyhlášky č. 400/2011 Sb. je zrušení vzoru cestovního pasu bez 

strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji a v návaznosti na to i zrušení 
tiskopisu žádosti o jeho vydání. Stanovení vzoru cestovního průkazu přechází novelou zákona 
o cestovních dokladech na Ministerstvo zahraničních věcí, které upraví vzor dokladu a žádost 
o jeho vydání ve své vyhlášce, proto je nutné tyto vzory ve vyhlášce č. 400/2011 Sb. zrušit.  

 
Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace nebyla k tomuto návrhu právní úpravy 

zpracována vzhledem k tomu, že bylo v Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní 
správy na rok 2015 rozhodnuto o nevypracování hodnocení RIA a že materiálem jsou 
prováděny změny technického charakteru, které nemají dopad na věcnou stránku právní 
úpravy a nezavádějí nové povinnosti.  

 
Zhodnocení souladu návrhu vyhlášky se zákonem o cestovních dokladech, k jehož 
provedení je navržena. 
 

Předkládaný návrh vyhlášky je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 
Rozsah jím prováděných úprav odpovídá zmocnění stanovenému zákonem o cestovních 
dokladech. 
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Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem EU a s mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 
 

Cestovní doklady upravuje nařízení Rady Evropské unie č. 2252/2004 ze dne  
13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech  
a cestovních dokladech vydávaných členskými státy. Nařízení ukládá v článku 1 členským 
státům EU vydávat cestovní pasy a cestovní doklady s nosičem dat, který obsahuje údaje  
o zobrazení obličeje a otiscích prstů. V příloze nařízení jsou uvedeny minimální bezpečnostní 
normy pro cestovní doklady s biometrickými údaji (zabezpečovací prvky, technika tisku, 
apod.). 

Nařízení se nevztahuje na cestovní pasy a cestovní doklady s platností do 12 měsíců.  
Návrh vyhlášky pouze ruší ustanovení, která se týkají stanovení vzorů cestovního pasu 
bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými prvky a cestovního průkazu, 
jakožto cestovních dokladů s platností maximálně 6 měsíců. Na tyto cestovní doklady 
se nařízení nevztahuje. 

K provedení nařízení bylo vydáno rozhodnutí Komise ze dne 4. 8. 2011 K (2011) 5499 
v konečném znění, kterým se mění rozhodnutí Komise K (2006) 2909 v konečném znění, 
kterým se stanoví technické specifikace norem pro bezpečnostní a biometrické prvky 
v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy. Toto rozhodnutí 
Komise např. stanoví postup při pořizování otisků prstů. 

Návrh vyhlášky je v souladu se směrnicí 2004/38/ES Evropského Parlamentu a Rady 
z 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků volně se pohybovat  
na území členských států. Zajišťuje i nadále právo vycestovat podle článku 4 tím, že Česká 
republika bude v souladu s bodem 2 tohoto ustanovení i nadále vydávat svým občanům 
průkazy totožnosti (občanské průkazy) nebo pasy; navíc jim namísto cestovního pasu 
bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji s dobou platnosti 
na 6 měsíců bude vydávat plnohodnotný cestovní pas s biometrickými údaji s dobou platnosti 
na 10 let. Dále se na předložený návrh vztahuje Příloha 9 Úmluvy o mezinárodním civilním 
letectví (Úmluva č. 147/1947 Sb., o mezinárodním civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů), z níž vyplývá povinnost ukončit vydávání cestovních dokladů, které neobsahují 
strojově čitelné údaje a mají lepenou fotografii. 

Podle navrhované novely skončí vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných 
údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji 31. prosince 2015, jejich platnost tedy skončí 
nejpozději 30. června 2016, tj. po termínu stanoveném v Příloze 9. Podle informací 
Ministerstva dopravy, v jehož gesci je uvedený dokument ICAO, nehrozí České republice 
při nesplnění tohoto závazku žádné sankce, pokud bude informovat Mezinárodní organizaci 
pro civilní letectví ICAO o zvoleném postupu a sdělí, do kdy se budou cestovní pasy 
bez strojově čitelných údajů vydávat, resp. kdy skončí jejich platnost. 
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 Předložený návrh není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána. 

 
Předpokládané ekonomické dopady navrhované právní úpravy. 
 
Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: 
 

Návrh vyhlášky, kterým se v souvislosti s novelou zákona o cestovních dokladech 
mění a ruší vzory a žádosti o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče 
dat s biometrickými údaji a cestovního průkazu, nebude mít žádné dopady na státní rozpočet 
ani ostatní veřejné rozpočty.  

Finanční náklady spojené s touto změnou jsou součástí návrhu zákona, kterým se mění 
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Dopady na hospodářské subjekty, sociální dopady a dopady na životní prostředí:  
 

Návrh vyhlášky nezasahuje do výkonu práv a povinností hospodářských subjektů ani 
do oblasti sociální, resp. oblasti životního prostředí. Nepředpokládá se proto žádný finanční 
dopad na uvedenou sféru.  

 
Zhodnocení korupčních rizik, zhodnocení ve vztahu k zákazu diskriminace a k ochraně 
soukromí a osobních údajů.   
 

Vyhláška je pouze technické povahy, neboť v návaznosti na novelu prováděného 
zákona projednávanou Parlamentem České republiky zrušuje vzory dokladů a žádostí, které 
budou po novele prováděného zákona obsoletní. 

Návrh vyhlášky je svým rozsahem přiměřený těmto cílům a nijak nerozšiřuje 
kompetence orgánů veřejné správy. Předloženým návrhem nedochází ke zvýšení korupčního 
rizika. 

S ohledem na shora uvedený obsah nemá návrh vyhlášky žádné dopady ani ve vztahu 
k zákazu diskriminace ani k ochraně soukromí a osobních údajů. 

 
Zvláštní část 

 
K čl. I 
K bodu 1, 2, 4 a 5: 
V návaznosti na novelu zákona o cestovních dokladech, která ruší vydávání cestovních pasů 
bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji a ponechává pouze jeden 
typ cestovního pasu, upravuje se název dokladu na „cestovní pas“. Vzhledem k tomu, 
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že na základě novely zákona o cestovních dokladech přechází působnost při vydávání 
a stanovení vzoru cestovního průkazu na Ministerstvo zahraničních věcí, ruší se ustanovení, 
která cestovní průkaz a jeho vzory upravují. Ministerstvo zahraničních věcí si upraví vzor 
cestovního průkazu a žádosti s ním související ve své vyhlášce. 
 
K bodu 3: 
Jde o převzetí relevantní části úpravy ze zrušovaného § 12, kde se upravuje forma cestovního 
pasu. 
 
K bodu 6: 
Vzhledem k tomu, že změny v cestovních dokladech se provádějí pouze v cestovním průkaze, 
jehož působnost přechází novelou zákona o cestovních dokladech na Ministerstvo 
zahraničních věcí, ruší se ustanovení ohledně provádění změn. Ministerstvo zahraničních věcí 
si upraví provádění změn v cestovním průkaze ve své vyhlášce. 
 
K bodu 7 a 8: 
Legislativně technická úprava. V návaznosti na novelu zákona o cestovních dokladech, která 
ruší vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými 
údaji a ponechává pouze jeden typ cestovního pasu, upravuje se název dokladu na „cestovní 
pas“. 
 
K bodu 9: 
Zrušují se vzory cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat 
s biometrickými údaji, cestovního průkazu a žádostí o jejich vydání, včetně příloh. Zrušuje 
se žádost o provedení změn údajů v cestovním dokladu, jelikož změny je možné provádět 
pouze v cestovním průkaze, jehož vydávání přechází na Ministerstvo zahraničních věcí. 
Ministerstvo zahraničních věcí si upraví vlastní vyhláškou vzor cestovního průkazu, žádost 
o vydání cestovního průkazu a žádost o provádění změn údajů v cestovním průkazu.  
 
K bodu 10: 
V souvislosti s novelou zákona o cestovních dokladech se upravuje vzor žádosti o vydání 
cestovního pasu. 
 
K čl. II 
   

Navrhuje se, aby vyhláška nabyla účinnosti k 1. lednu 2016, kdy má nabýt účinnosti 
návrh novely zákona o cestovních dokladech.  
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