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VYHLÁŠKA

ze dne 25. února 2008,

kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech
a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 417/2006 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech
a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 299/2006 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 5 odst. 6
písm. a) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokla-
dech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ces-
tovních dokladech), ve znění zákona č. 136/2006 Sb.
a zákona č. 106/2007 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky č. 642/2004 Sb.,
kterou se provádí zákon o občanských průkazech

a zákon o cestovních dokladech,
ve znění vyhlášky č. 299/2006 Sb.

a vyhlášky č. 417/2006 Sb.

Čl. I

Vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon
o občanských průkazech a zákon o cestovních dokla-
dech, ve znění vyhlášky č. 299/2006 Sb. a vyhlášky
č. 417/2006 Sb., se mění takto:

1. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který zní:

„§ 12a

Technický způsob zápisu občanů mladších 10 let
do cestovního dokladu rodiče

(1) Údaje uvedené v § 7 odst. 1 písm. b) zákona
o cestovních dokladech se do cestovního dokladu za-
pisují do rubriky k tomu určené s výjimkou cestovních
pasů uvedených v příloze č. 8 a příloze č. 9.

(2) Do cestovního pasu uvedeného v příloze č. 8
se údaje uvedené v odstavci 1 zapisují na samolepicí
štítek vlepený na stranu 4. Je-li tato strana zaplněna
záznamy, vlepí se štítek na nejbližší následující volnou
stranu určenou pro vyznačení víza.

(3) O provedení zápisu občana mladšího 10 let do
cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosi-
čem dat s biometrickými údaji se žádá na tiskopisu žá-
dosti uvedeném v příloze č. 16.

(4) Do cestovního pasu uvedeného v příloze č. 9
se údaje uvedené v odstavci 1 zapisují na samolepicí
štítek vlepený na stranu 29. Je-li tato strana zaplněna
záznamy, vlepí se štítek na nejbližší předcházející vol-
nou stranu určenou pro vyznačení víza.

(5) Vzor samolepicího štítku je uveden v přílo-
ze č. 17.“.

2. V příloze č. 1 se za slova „Příloha č. 1 k vy-
hlášce č. 642/2004 Sb.“ vkládá nadpis přílohy „Vzor
občanského průkazu se strojově čitelnými údaji“.

3. V příloze č. 2 se za slova „Příloha č. 2 k vy-
hlášce č. 642/2004 Sb.“ vkládá nadpis přílohy „Vzor
občanského průkazu bez strojově čitelných údajů“.

4. V příloze č. 3 se za slova „Příloha č. 3 k vy-
hlášce č. 642/2004 Sb.“ vkládá nadpis přílohy „Vzor
tiskopisu potvrzení o občanském průkazu“.

5. V příloze č. 4 se za slova „Příloha č. 4 k vy-
hlášce č. 642/2004 Sb.“ vkládá nadpis přílohy „Vzor
tiskopisu potvrzení o změně údajů zapisovaných
do občanského průkazu“.

6. V příloze č. 5 se za slova „Příloha č. 5 k vy-
hlášce č. 642/2004 Sb.“ vkládá nadpis přílohy „Vzor
tiskopisu žádosti o vydání občanského průkazu se
strojově čitelnými údaji“.

7. V příloze č. 6 se za slova „Příloha č. 6 k vy-
hlášce č. 642/2004 Sb.“ vkládá nadpis přílohy „Vzor
tiskopisu žádosti o vydání občanského průkazu
bez strojově čitelných údajů“.

8. V příloze č. 7 se za slova „Příloha č. 7 k vy-
hlášce č. 642/2004 Sb.“ vkládá nadpis přílohy „Veli-
kost hlavy zobrazované osoby včetně jejího umís-
tění“.

9. V příloze č. 8 se za slova „Příloha č. 8 k vy-
hlášce č. 642/2004 Sb.“ vkládá nadpis přílohy „Vzor
cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s no-
sičem dat s biometrickými údaji“.

10. V příloze č. 9 se za slova „Příloha č. 9 k vy-
hlášce č. 642/2004 Sb.“ vkládá nadpis přílohy „Vzor
cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez
nosiče dat s biometrickými údaji“.

11. V příloze č. 10 se za slova „Příloha č. 10 k vy-
hlášce č. 642/2004 Sb.“ vkládá nadpis přílohy „Vzor
cestovního průkazu“.

12. V příloze č. 11 se za slova „Příloha č. 11 k vy-
hlášce č. 642/2004 Sb.“ vkládá nadpis přílohy „Vzory
jiného cestovního dokladu vydávaného na základě
mezinárodní smlouvy“.
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13. Příloha č. 12 zní:
,,Příloha č. 12 k vyhlášce č. 642/2004 Sb.
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Rodné příjmení 

Titul

Platnost do  

Příjmení 

Státní občanství

Jméno (jména)

Pohlaví *) 

Pohlaví *) 

muž / žena

muž / žena

muž / žena

muž / žena

muž / žena

muž / žena

Místo a okres
(stát) narození 

Adresa místa trvalého pobytu  Občan žijící v zahraničí uvede poslední adresu místa trvalého pobytu v České republice.

Podpis držitele (modrou nebo černou
propisovací tužkou)

Vydal  

Žádám o zapsání dítěte (občana mladšího 10 let) do cestovního pasu

Přiložte 2 fotografie
o rozměru 35 x 45 mm.
Na jejich zadní stranu
napište rodné číslo.

(vědecká hodnost,
označení)

Na tuto žádost se vydává  cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji ve lhůtě do 15 dnů,
a je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě do 60 dnů. Tento cestovní pas se vydává s dobou platnosti na 6 měsíců
a občanům mladším 5 let s dobou platnosti na 1 rok.
V žádosti vyplňte hůlkovým písmem bíle vyznačené rubriky, *) nehodící se škrtněte. V případě nedostatku místa použijte zvláštní přílohu.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU
BEZ STROJOVĚ ČITELNÝCH ÚDAJŮ

A BEZ NOSIČE DAT
S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI

Jméno, příjmení a funkce oprávněné úřední osoby

Číslo žádosti

Číslo CP

Č.j.

ČR Datum narození

Obec

č.p.
(ev.)

PSČ

č.or.

Část obce

Okres

Ulice

Příjmení a jméno (jména) Datum narození Rodné číslo

Rodné číslo

14. Příloha č. 13 zní:
,,Příloha č. 13 k vyhlášce č. 642/2004 Sb.

Vzor tiskopisu žádosti o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů
a bez nosiče dat s biometrickými údaji
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1. Jméno (jména) a příjmení zákonného zástupce, popřípadě jiné oprávněné osoby, která podává žádost za občana - vyplnit část A

2. Jméno (jména) a příjmení zákonného zástupce, který dává souhlas s vydáním cestovního pasu pro nezletilého občana - vyplnit 

části B,C,D

Totožnost ověřena podle 

Úřední záznamy

B) Jméno (jména) a příjmení 

C) Jméno (jména), příjmení a datum narození nezletilého občana
Souhlasím, aby

D )Podpis
zákonného zástupce 

Razítko a podpis Datum

Odůvodnění žádosti, pokud občan, který je držitelem platného cestovního pasu, žádá o vydání dalšího cestovního pasu

Oprávnění k vyjádření souhlasu ověřeno podle

A) Jméno (jména) a příjmení 

Oprávnění k podání žádosti ověřeno podle

Potvrzení o uhrazení správního poplatku 

Cestovní pas převezmu u úřadu - název a sídlo 

Datum přijetí žádosti příslušným úřadem Razítko a podpis 

Datum převzetí cestovního pasu 

Podpis držitele nebo 
jiné oprávněné osoby

Datum a místo podání žádosti 

Totožnost ověřena podle 

Totožnost ověřena podle 

Podpis žadatele 

Razítko a podpis 

PROHLAŠUJI A SVÝM PODPISEM STVRZUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TÉTO ŽÁDOSTI JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ.

Jméno, příjmení a funkce oprávněné úřední osoby

byl(a) držitelem cestovního pasu.

Údaje na žádosti ověřeny podle

“.
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ÎÁDOST O VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PRÒKAZU

V žádosti vyplňte čitelně hůlkovým písmem bíle vyznačené rubriky, *) nehodící se
škrtněte. V případě nedostatku místa použijte zvláštní přílohu.

Datum narození  

Rodné číslo 

Rodné příjmení 

Občan žijící v zahraničí uvede poslední adresu místa trvalého pobytu v České republice.

Adresa místa
trvalého pobytu

Okres 

Číslo průkazu Platnost do  

K cestě doVydal  

Příjmení 
Jméno
(jména) 

Jméno (jména) a příjmení Rodné čísloDatum narození Pohlaví *)

muž /žena

Důvod podání žádosti o vydání cestovního průkazu

Pohlaví *) 

Státní občanství 

Žádám o zapsání dítěte (občana mladšího 1  let) do cestovního průkazu

muž /žena

muž /žena

muž /žena

muž /žena

muž /žena

Přiložte
2 fotografie
35x45 mm

Místo a okres
(stát) narození 

K cestě do státu

Datum a místo podání žádosti Podpis žadatele 

Titul (vědecká hodnost, označení)

PROHLAŠUJI A SVÝM PODPISEM STVRZUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TÉTO ŽÁDOSTI JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ.

15. Příloha č. 14 zní:
,,Příloha č. 14 k vyhlášce č. 642/2004 Sb.

Vzor tiskopisu žádosti o vydání cestovního průkazu
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Totožnost ověřena podle 

Jméno (jména) a příjmení zákonného zástupce, popřípadě jiné oprávněné osoby, která podává žádost za občana, jenž není způsobilý
k podání žádosti

Jméno (jména) a příjmení zákonného zástupce, který dává souhlas s vydáním cestovního průkazu pro nezletilého občana. Souhlas se vyžaduje
k žádosti podané nezletilým občanem starším 15 let nebo k žádosti podané za občana mladšího 15 let, například pěstounem nebo
osobou, jíž byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy.

Jméno (jména) a příjmení 

Jméno (jména), příjmení a datum narození  nezletilého občana

Souhlasím, aby

byl(a) držitelem cestovního průkazu.

PodpisRazítko a podpis Datum

Oprávnění k podání žádosti ověřeno podle

Totožnost ověřena podle 
Jméno (jména) a příjmení

Oprávnění k podání žádosti ověřeno podle

Úřední záznamy

Potvrzení o uhrazení správního poplatku 

Datum převzetí žádosti
příslušným úřadem Razítko

a podpis  

Údaje na žádosti ověřeny podle

Datum převzetí
cestovního průkazu

Podpis 

Razítko

a podpis  

Totožnost ověřena podle 

“.

16 V příloze č. 15 se za slova „Příloha č. 15
k vyhlášce č. 642/2004 Sb.“ vkládá nadpis přílohy
„Vzory tiskopisů žádostí o vydání jiných cestov-

ních dokladů vydávaných na základě mezinárod-
ních smluv (cestovní příloha a průkaz)“.
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16. Příloha č. 16 zní:
,,Příloha č. 16 k vyhlášce č. 642/2004 Sb.

Vzor tiskopisu žádosti o provedení změn údajů nebo doplnění údajů
v cestovním dokladu
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18. Doplňuje se příloha č. 17, která zní:
,,Příloha č. 17 k vyhlášce č. 642/2004 Sb.

Vzor samolepicího štítku

“.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Tiskopisy žádostí o vydání cestovního pasu bez
strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometric-
kými údaji a žádosti o provedení změn údajů nebo do-
plnění údajů v cestovním dokladu vydané podle vzorů
těchto tiskopisů stanovených vyhláškou č. 642/2004
Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této
vyhlášky, mohou být používány nejdéle do 31. prosince
2010.

2. Tiskopisy žádosti o vydání cestovního průkazu
vydané podle vzoru tohoto tiskopisu stanoveného vy-
hláškou č. 642/2004 Sb., ve znění účinném do dne na-
bytí účinnosti této vyhlášky, mohou být používány nej-
déle do 31. prosince 2012.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 417/2006 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon
o občanských průkazech a zákon o cestovních
dokladech, ve znění vyhlášky č. 299/2006 Sb.

Čl. III
V čl. II bodu 2 vyhlášky č. 417/2006 Sb., kterou se

mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon
o občanských průkazech a zákon o cestovních dokla-
dech, ve znění vyhlášky č. 299/2006 Sb., se slova „do
31. prosince 2009“ nahrazují slovy „do 31. prosince
2012“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března

2008, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 13, které nabývá
účinnosti dnem 1. dubna 2008.

Ministr:

MUDr. Mgr. Langer v. r.
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