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460

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2008

o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení
a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky

a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 22 odst. 4
a § 108 odst. 4 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České
republiky:

ČÁST PRVNÍ

DRUHY A VZORY
SLUŽEBNÍCH STEJNOKROJŮ

§ 1

Druhy a součásti služebních stejnokrojů

(1) Služebními stejnokroji Policie České republiky
(dále jen „policie“) jsou

a) služební stejnokroj 92,

b) služebně-pracovní stejnokroj 92,

c) stejnokroj na motocykl,

d) stejnokroj hradní policie,

e) letecký stejnokroj 95,

f) společenský stejnokroj.

(2) Součástí stejnokrojů jsou doplňky stejnokrojů
a hodnostní označení1), nebo označení leteckých od-
borností a funkcí.

(3) Vzory služebních stejnokrojů jsou vyobrazeny
v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Doplňky stejnokrojů

(1) Doplňky stejnokrojů jsou stejnokrojové knof-
líky, lemovky, lampasy, výšivky, odznaky na čepici,
rozlišovací odznaky a zvýrazňující, identifikační
a ozdobné doplňky.

(2) Služební stejnokroje mohou být doplněny
znakem příslušnosti k útvaru, službě, odbornosti nebo
stupni řízení.

§ 3
Hodnostní označení

a označení leteckých odborností a funkcí

(1) Na služebním stejnokroji 92 je hodnostní
označení umístěno na náramenících nebo na podložce
pro hodnostní označení příslušných součástek stejno-
kroje.

(2) Na služebně-pracovním stejnokroji 92 a na
stejnokroji na motocykl je hodnostní označení umístě-
no na podložce pro hodnostní označení příslušných
součástek stejnokroje.

(3) Na stejnokroji hradní policie je hodnostní
označení umístěno na rukávech nebo náramenících pří-
slušných součástek stejnokroje.

(4) Na společenském stejnokroji je hodnostní
označení umístěno na levém rukávu příslušných sou-
částek stejnokroje.

(5) Na leteckém stejnokroji 95 jsou vyznačeny le-
tecké odbornosti nebo funkce; toto označení je umís-
těno na rukávech nebo náramenících příslušných sou-
částek stejnokroje. Při použití součástek jiných stejno-
krojů k leteckému stejnokroji 95 je označení leteckých
odborností nebo funkcí umístěno na náramenících
nebo na podložce pro hodnostní označení. Nosí-li pří-
slušník policie (dále jen „policista“) zařazený na služeb-
ním místě, kde mu náleží letecký stejnokroj 95, slu-
žebně-pracovní stejnokroj 92, má na podložce pro hod-
nostní označení příslušných součástek tohoto stejno-
kroje umístěno označení letecké odbornosti nebo
funkce; hodnostní označení se v tomto případě neužívá.

ČÁST DRUHÁ

VNĚJŠÍ OZNAČENÍ POLICIE

§ 4
Způsob vnějšího označení policie

(1) Vnějším označením policie je
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a) rukávový znak policie, který tvoří velký státní
znak České republiky se slovem „POLICIE“ v bí-
lém orámování na podkladu tmavomodré barvy,

b) nápis „POLICIE“, který tvoří
1. žlutá písmena na tmavém podkladu,
2. stříbřitá písmena na tmavomodrém, zeleném

nebo žlutém reflexním podkladu, nebo
3. černá písmena na bílém podkladu,

c) nápis „HRADNÍ POLICIE“, který tvoří bílá pís-
mena ve světlemodrém orámování na tmavém pod-
kladu,

d) symbol policie, který tvoří kruhový znak s osmicí-
pou hvězdou, na jehož obvodovém okraji jsou slo-
va „POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY“,

e) identifikační číslo, které tvoří
1. kovové plastické provedení symbolu policie, na

jehož dolním okraji je šestimístné číslo,
2. žluté šestimístné číslo vyšívané na tmavém lát-

kovém podkladu, nebo
3. dvojmístné nebo trojmístné kovové číslo na

kruhové kovové podložce,
f) látkový znak hradní policie se slovy „SEMPER

FIDELIS“,
g) kovový znak hradní policie se slovy „SEMPER

FIDELIS“,
h) znak ochranné služby, který je kruhový s vyobra-

zením dvouocasého lva a s textem „OCHRAN-
NÁ SLUŽBA POLICIE ČR“ po obvodu,

i) označení pro výkon služby v zahraničí a při mezi-
národních cvičeních, které má podobu státní
vlajky České republiky a nápisu „CZECH REPU-
BLIC“,

j) rukávová páska „POLICIE“, která je
1 bílé barvy s černým nápisem „POLICIE“, nebo
2. modré barvy s bílým nápisem „POLICIE“,

k) tabule „POLICIE“, která je bílé barvy a tvoří ji
nápis „POLICIE“ podle písmene b) bodu 3, vo-
dorovný modrý pruh nad nápisem a vodorovný
modrý pruh pod nápisem; v dolním pruhu může
být umístěn nápis „POMÁHAT A CHRÁNIT“.

(2) Vzory vnějšího označení jsou vyobrazeny
v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Umístění vnějšího označení policie

§ 5

(1) Rukávový znak policie je umístěn na levém
rukávu příslušné součástky služebního stejnokroje 92,
služebně-pracovního stejnokroje 92, stejnokroje na
motocykl a společenského stejnokroje.

(2) Nápis „POLICIE“ podle § 4 písm. b) bodu 1
je umístěn na levé straně hrudi nebo na zádech příslušné
součástky služebně-pracovního stejnokroje 92 a na
přední straně příslušné pokrývky hlavy služebně-pra-
covního stejnokroje 92; může být umístěn též na
ochranných nebo taktických pomůckách.

(3) Nápis „POLICIE“ podle § 4 písm. b) bodu 2
je umístěn na levé straně hrudi a na zádech příslušné
součástky služebního stejnokroje 92 a stejnokroje na
motocykl; může být též umístěn na reflexních, ochran-
ných nebo taktických pomůckách.

(4) Nápisem „POLICIE“ podle § 4 písm. b) bo-
du 3 lze označit vozidla, plavidla a letadla použitá při
plnění úkolů policie, popřípadě další materiál.

(5) Nápis „HRADNÍ POLICIE“ je umístěn na
levé straně hrudi příslušné součástky stejnokroje hradní
policie.

(6) Identifikační číslo podle § 4 písm. e) bodu 1 je
umístěno na levé straně hrudi příslušné součástky slu-
žebního stejnokroje 92, služebně-pracovního stejno-
kroje 92 a stejnokroje na motocykl. Policista vykoná-
vající službu v občanském oděvu může identifikační
číslo umístit obdobně nebo zavěsit na krk.

(7) Identifikační číslo podle § 4 písm. e) bodu 2
může být umístěno místo identifikačního čísla podle
§ 4 písm. e) bodu 1 nebo spolu s ním na levé straně
hrudi příslušné součástky služebně-pracovního stejno-
kroje 92 a stejnokroje na motocykl; může být též umís-
těno na reflexních, ochranných nebo taktických po-
můckách.

(8) Identifikační číslo podle § 4 písm. e) bodu 3 je
umístěno na pravé straně hrudi příslušné součástky
stejnokroje hradní policie.

§ 6

(1) Látkový znak hradní policie se slovy „SEM-
PER FIDELIS“ je umístěn na obou rukávech nebo na
levé straně hrudi příslušné součástky stejnokroje hradní
policie.

(2) Kovový znak hradní policie se slovy „SEM-
PER FIDELIS“ je umístěn na levé straně hrudi přísluš-
né součástky stejnokroje hradní policie.

(3) Znak ochranné služby může nosit policista
ochranné služby při výkonu služby v občanském
oděvu. Znak ochranné služby je umístěn na levé straně
hrudi nebo límce vrchní oděvní součástky.

(4) Označení pro výkon služby v zahraničí a při
mezinárodních cvičeních je umístěno nad rukávovým
znakem policie na levém rukávu příslušné součástky
služebního stejnokroje 92 a služebně-pracovního stej-
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nokroje 92; státní vlajka České republiky je umístěna
pod nápisem „CZECH REPUBLIC“.

(5) Rukávovou pásku „POLICIE“ může užívat
policista při výkonu služby v občanském oděvu. Ruká-
vová páska „POLICIE“ je viditelně umístěna na levém
nebo pravém rukávu.

(6) Tabulí „POLICIE“ se označují objekty,
v nichž sídlí pracoviště policie se stálou službou určená
pro styk s veřejností. Tabule „POLICIE“ je umístěna
na viditelném místě vně objektu v blízkosti vchodu
určeného pro vstup veřejnosti. Tabule „POLICIE“
může mít podobu světelného panelu.

ČÁST TŘETÍ

ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

§ 7
Prokazování příslušnosti

k policii služebním průkazem

(1) Policista při prokazování příslušnosti k policii
služebním průkazem předkládá k nahlédnutí přední
stranu služebního průkazu s fotografií, aniž ho vydá
z ruky. Policista při výkonu služby v občanském oděvu
může též prokazovat svoji příslušnost k policii tím, že
si umístí služební průkaz na levou stranu hrudi nebo
zavěsí na krk tak, aby byla viditelná jeho přední strana.

(2) Vzor služebního průkazu je vyobrazen v pří-
loze č. 3 k této vyhlášce.

§ 8
Prokazování příslušnosti

k policii průkazem zaměstnance policie

(1) Zaměstnanec policie prokazuje příslušnost
k policii průkazem zaměstnance policie obdobně podle
§ 7 odst. 1.

(2) Vzor průkazu zaměstnance policie je vyobra-
zen v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 9
Prokazování příslušnosti k policii odznakem policie

(1) Odznakem policie je odznak služby kriminální
policie a vyšetřování, který tvoří kovový ovál modré
barvy s orámováním ve stříbřité barvě; v horní části
odznaku je plastický symbol policie, pod ním jsou tři
vodorovné pruhy ve státních barvách a nápis stříbřité
barvy „SLUŽBA KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠE-
TŘOVÁNÍ“; v dolní části odznaku je pětimístné iden-
tifikační číslo. Vzor odznaku policie je vyobrazen v pří-
loze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Policista při prokazování příslušnosti k policii
odznakem policie předkládá k nahlédnutí přední stranu
odznaku policie s identifikačním číslem, aniž ho vydá
z ruky. Policista při výkonu služby v občanském oděvu
může též prokazovat svoji příslušnost k policii tím, že
si umístí odznak policie na levou stranu hrudi nebo
zavěsí na krk tak, aby byla viditelná jeho přední strana.

§ 10
Prokazování příslušnosti vojáků v činné službě,

příslušníků Vězeňské služby České republiky
a příslušníků Celní správy České republiky

povolaných k plnění úkolů policie

(1) Vnějším označením vojáka v činné službě po-
volaného k plnění úkolů policie (dále jen „voják“), pří-
slušníka Vězeňské služby České republiky a příslušníka
Celní správy České republiky povolaného k plnění
úkolů policie (dále jen „příslušník“) je rukávová páska
„POLICIE“ [§ 4 písm. j)] viditelně umístěná na levém
nebo pravém rukávu stejnokroje vojáka a příslušníka.

(2) Při prokazování příslušnosti k plnění úkolů
policie průkazem předkládá voják a příslušník k nahléd-
nutí přední stranu průkazu, aniž ho vydá z ruky.

(3) Vzory průkazů vojáka a příslušníka jsou vy-
obrazeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

ČÁST ČTVRTÁ

VZORY ZVLÁŠTNÍHO BAREVNÉHO
PROVEDENÍ A OZNAČENÍ SLUŽEBNÍCH

VOZIDEL, PLAVIDEL A LETADEL

§ 11
Zvláštní barevné provedení

a označení služebních vozidel policie

(1) Služební vozidlo policie se zvláštním barev-
ným provedením a označením je stříbrné barvy s vodo-
rovným modrým pruhem na bočních stranách a na zad-
ní části a žlutými a modrými prvky; služební vozidlo
je označeno na bočních stranách nápisem „POLICIE“
černé barvy na stříbrném podkladu, na přední části
symbolem policie a nápisem „POLICIE“ černé barvy
na stříbrném podkladu a na zadní části nápisem „PO-
LICIE“ žluté barvy na modrém podkladu. Ve vodo-
rovném pruhu může být umístěn nápis „POMÁHAT
A CHRÁNIT“ v barvě služebního vozidla. Na služeb-
ním vozidle může být dále umístěn symbol linky tís-
ňového volání. Zvláštní barevné provedení a označení
může mít reflexní podobu.

(2) Zvláštní barevné provedení a označení moto-
cyklu a sněžného skútru je provedeno kombinací
stříbrné a modré barvy se žlutými prvky a označením
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nápisem „POLICIE“ a symbolem policie podle kon-
strukce daného typu motocyklu nebo sněžného skútru.

(3) Služební vozidlo policie, které nemá zvláštní
barevné provedení stanovené v odstavci 1 nebo 2, lze
označit na přední části a na bočních stranách nápisem
„POLICIE“ podle § 4 písm. b) bodu 3. Nápis na
přední straně může být nahrazen symbolem policie.
Pro účely osvobození od zpoplatnění za užití zpoplat-
něné pozemní komunikace2) a u zaparkovaného vozi-
dla postačí označení tímto nápisem umístěným za čel-
ním sklem.

(4) Vzory zvláštního barevného provedení a ozna-
čení služebních vozidel policie a označení služebních
vozidel policie podle odstavce 3 jsou uvedeny v příloze
č. 4 k této vyhlášce.

§ 12
Zvláštní barevné provedení a označení

služebních plavidel policie

(1) Služební plavidlo policie se zvláštním barev-
ným provedením a označením je stříbrné barvy s mod-
rým pruhem na bočních stranách nebo po celém ob-
vodu, modrými a žlutými prvky a nápisem „POLI-
CIE“ černé barvy na stříbrném podkladu nebo žluté
barvy na modrém podkladu. Zvláštní barevné prove-
dení a označení může mít reflexní podobu. Na služeb-
ním plavidle policie může být umístěn nápis „POMÁ-
HAT A CHRÁNIT“, symbol linky tísňového volání
nebo symbol policie.

(2) Služební plavidlo policie, které nemá zvláštní
barevné provedení stanovené v odstavci 1, lze označit
na bocích a za čelním sklem nápisem „POLICIE“ po-
dle § 4 písm. b) bodu 3. Je-li takové plavidlo zakotvené,
postačí označení tímto nápisem umístěným za čelním
sklem.

(3) Vzory zvláštního barevného provedení a ozna-
čení služebních plavidel policie jsou uvedeny v příloze
č. 4 k této vyhlášce.

§ 13
Zvláštní barevné provedení a označení

služebních letadel policie

(1) Služební letadlo policie se zvláštním barevným
provedením a označením je v kombinaci modré a bílé
barvy, nebo modré a stříbrné barvy a je označeno na
trupu nebo kýlové ploše symbolem státní vlajky České
republiky ve tvaru sférického trojúhelníku a na trupu
nebo kýlové ploše a popřípadě též na spodní straně

značkou státní příslušnosti tvořenou bíle lemovanými
červenými písmeny „OK“, bíle lemovanou červenou
pomlčkou a značkou tvořenou bíle lemovanými červe-
nými písmeny „BY“ doplněnými dalším písmenem
z abecední řady „A“ až „Z“. Na bočních stranách trupu
a popřípadě též na spodní straně služebního letadla
policie je nápis „POLICIE“ s písmeny takové barvy,
která je kontrastní oproti podkladové barvě nápisu. Na
služebním letadle policie může být umístěn nápis „PO-
MÁHAT A CHRÁNIT“, symbol linky tísňového vo-
lání nebo symbol policie, popřípadě též zdravotnický
symbol.

(2) Služební letadlo policie, které nemá zvláštní
barevné provedení stanovené v odstavci 1, lze označit
na bočních stranách a popřípadě též spodní straně
trupu nápisem „POLICIE“ v barvě, která je kontrastní
oproti podkladové barvě nápisu.

(3) Vzory zvláštního barevného provedení a ozna-
čení služebních letadel policie jsou uvedeny v příloze
č. 4 k této vyhlášce.

ČÁST PÁTÁ

VZOR ZVLÁŠTNÍHO BAREVNÉHO
PROVEDENÍ PÁSŮ S OZNAČENÍM

„POLICIE ČR“

§ 14

(1) Pás s označením „Policie ČR“ tvoří
a) střídavě bílá pole s modrým nápisem „POLICIE
ČR“ a červená pole s černým nápisem „VSTUP
ZAKÁZÁN“, nebo

b) střídavě modrá pole s bílým nápisem „POLICIE
ČR“ a bílá pole s modrým nápisem „VSTUP ZA-
KÁZÁN“.

(2) Vzor pásu s označením „Policie ČR“ je vy-
obrazen v příloze č. 4 k této vyhlášce.

ČÁST ŠESTÁ

NOŠENÍ SLUŽEBNÍHO STEJNOKROJE
BÝVALÝM POLICISTOU

§ 15

(1) Policejní prezident může povolit nošení slu-
žebního stejnokroje bývalému policistovi na základě
jeho písemné žádosti, jestliže bývalý policista byl ve
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2) § 20a odst. 1 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb.



služebním poměru na dobu neurčitou a jeho služební
poměr skončil

a) propuštěním z důvodu
1. dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti

k výkonu služby3),
2. odnětí osvědčení o tělesné zdatnosti nebo o od-

borné způsobilosti4), nebo
3. vlastní žádosti5), nebo

b) dovršením stanoveného věku6).

(2) Policejní prezident může povolení podle od-
stavce 1 odejmout, jestliže by nošení služebního stejno-
kroje bývalým policistou poškozovalo dobré jméno
policie.

§ 16

(1) Bývalý policista, kterému bylo povoleno no-
šení služebního stejnokroje, je oprávněn nosit druh slu-
žebního stejnokroje podle služebního místa, kde byl
naposled služebně zařazen. Policejní prezident může
povolit nošení jiného druhu služebního stejnokroje,
jestliže ho bývalý policista v průběhu služebního po-
měru nosil. Bývalý policista nemůže nosit stejnokroj na
motocykl.

(2) Bývalý policista uvedený v odstavci 1 může
nosit služební stejnokroj při vhodných příležitostech,
zejména při

a) slavnostních a společenských příležitostech,
b) pietních aktech, nebo
c) významných slavnostních událostech svého osob-

ního života.

(3) Nemá-li bývalý policista příslušné stejnokro-
jové součástky nebo doplňky ve svém vlastnictví ze
služebního poměru, poskytne mu je policie za úhradu;
to platí i pro obměňování služebního stejnokroje a jeho
doplňků.

§ 17

(1) Na služebním stejnokroji nošeném bývalým
policistou se nosí označení bývalého policisty, které je
umístěno na

a) služebním stejnokroji 92, služebně-pracovním
stejnokroji 92 a společenském stejnokroji na levém
rukávu místo rukávového znaku policie,

b) leteckém stejnokroji 95 na levém rukávu přísluš-
ných součástek.

Na stejnokroji hradní policie se označení bývalého po-
licisty nenosí.

(2) Na služebním stejnokroji nošeném bývalým
policistou se nenosí identifikační číslo ani snímatelný
nápis „POLICIE“ podle § 4 písm. b) bodu 1.

(3) Na služebním stejnokroji nošeném bývalým
policistou se nosí hodnostní označení, nebo označení
letecké odbornosti nebo funkce podle nejvyššího hod-
nostního označení, hodnosti nebo letecké odbornosti
nebo funkce, kterých bývalý policista během služeb-
ního poměru dosáhl.

(4) Vzor označení bývalého policisty je vyobrazen
v příloze č. 5 k této vyhlášce.

ČÁST SEDMÁ

PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 18
Přechodná ustanovení

(1) Za stejnokroj podle této vyhlášky se považuje
i stejnokroj na motocykl podle dřívějších předpisů.
Umístění hodnostního označení a vnějšího označení
policie na tomto stejnokroji se řídí dosavadními pra-
vidly. Tento stejnokroj lze používat nejpozději do
31. prosince 2012.

(2) Do 31. prosince 2012 lze užívat ke služebnímu
stejnokroji 92 a služebně-pracovnímu stejnokroji 92
také součástky, které nejsou vyobrazeny v příloze č. 1
k této vyhlášce, pokud jsou součástkami těchto stejno-
krojů podle dřívějších předpisů.

(3) Stejnokroj dosud označovaný jako kombiné-
za 92 se považuje za služebně-pracovní stejnokroj 92.

(4) Do 31. prosince 2012 lze užívat tabuli „POLI-
CIE“ v podobě podle vyhlášky č. 14/2008 Sb.

(5) Do 31. prosince 2012 lze užívat pás s označe-
ním „POLICIE ČR“ tvořený střídavě bílými poli se
zeleným nápisem „POLICIE ČR“ a červenými poli
s černým nápisem „VSTUP ZAKÁZÁN“.

(6) Do 31. prosince 2018 lze užívat služební vo-
zidla, plavidla a letadla policie se zvláštním barevným
provedením a označením podle vyhlášky č. 14/2008 Sb.
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3) § 42 odst. 1 písm. h) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
4) § 42 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2003 Sb.
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§ 19
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. vyhláška č. 14/2008 Sb., o způsobu vnějšího ozna-
čení, odznacích, vzorech služebních stejnokrojů
a zvláštního barevného provedení a označení slu-
žebních vozidel, plavidel a letadel Policie České
republiky a o prokazování příslušnosti k Policii
České republiky,

2. vyhláška č. 103/2008 Sb., kterou se mění vyhláška

č. 14/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, od-
znacích, vzorech služebních stejnokrojů a zvlášt-
ního barevného provedení a označení služebních
vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky
a o prokazování příslušnosti k Policii České repu-
bliky.

§ 20
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Ministr:

MUDr. Mgr. Langer v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 460/2008 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 460/2008 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 460/2008 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 460/2008 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 460/2008 Sb.
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461

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2008,

kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 182 odst. 1
písm. e) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 382/2008 Sb.:

§ 1

O vydání zelené karty je oprávněn požádat cizi-
nec, který je státním občanem

1. Australského společenství,

2. Černé Hory,

3. Chorvatské republiky,

4. Japonska,

5. Kanady,

6. Korejské republiky,

7. Nového Zélandu,

8. Republiky Bosna a Hercegovina,

9. Republiky Makedonie,

10. Spojených států amerických,

11. Srbska,

12. Ukrajiny.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Ministr:

MUDr. Mgr. Langer v. r.
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462

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2008,

kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza,
vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu pouze na zastupitelském úřadu ve státě,

jehož je cizinec občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem,
nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 182 odst. 1
písm. f) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 382/2008 Sb.:

§ 1

O udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému
nebo trvalému pobytu pouze na zastupitelském úřadu
ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě jenž vydal
cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve
státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo
trvalý pobyt, je oprávněn požádat cizinec, který je stát-
ním občanem

1. Albánské republiky,

2. Alžírské demokratické a lidové republiky,

3. Angolské republiky,

4. Bangladéšské lidové republiky,

5. Běloruské republiky,

6. Beninské republiky,

7. Botswanské republiky,

8. Burkina Faso,

9. Burundské republiky,

10. Čadské republiky,

11. Čínské lidové republiky,

12. Demokratické republiky Svatý Tomáš
a Princův ostrov,

13. Dominikánské republiky,

14. Džibutské republiky,

15. Egyptské arabské republiky,

16. Ekvádorské republiky,

17. Etiopské federativní demokratické republiky,

18. Gabonské republiky,

19. Gambijské republiky,

20. Ghanské republiky,

21. Guinejské republiky,

22. Indické republiky,

23. Indonéské republiky,

24. Irácké republiky,

25. Íránské islámské republiky,

26. Islámského státu Afghánistán,

27. Jemenské republiky,

28. Kamerunské republiky,

29. Kapverdské republiky,

30. Kazašské republiky,

31. Keňské republiky,

32. Kolumbijské republiky,

33. Komorské federativní islámské republiky,

34. Konžské demokratické republiky,

35. Konžské republiky,

36. Lesothského království,

37. Libanonské republiky,

38. Liberijské republiky,

39. Madagaskarské republiky,

40. Malawské republiky,

41. Maliské republiky,

42. Marockého království,

43. Mauricijské republiky,

44. Mauritánské islámské republiky,

45. Mongolska,

46. Mosambické republiky,

47. Namibijské republiky,

48. Nigerijské federativní republiky,
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49. Nigerské republiky,

50. Pákistánské islámské republiky,

51. Peruánské republiky,

52. Republiky Guinea-Bissau,

53. Republiky Kosovo,

54. Republiky Makedonie,

55. Republiky Pobřeží slonoviny,

56. Republiky Rovníková Guinea,

57. Republiky Sierra Leone,

58. Republiky Togo,

59. Rwandské republiky,

60. Senegalské republiky,

61. Seychelské republiky,

62. Sjednocené republiky Tanzánie,

63. Somálské demokratické republiky,

64. Srílanské demokratické socialistické republiky,

65. Státu Eritrea,

66. Státu Palestina,

67. Středoafrické republiky,

68. Súdánské republiky,

69. Svazijského království,

70. Syrské arabské republiky,

71. Tuniské republiky,

72. Turecké republiky,

73. Ugandské republiky,

74. Ukrajiny,

75. Uzbecké republiky,

76. Velké libyjské arabské lidové džamahírije,

77. Vietnamské socialistické republiky,

78. Zambijské republiky,

79. Zimbabwské republiky.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2009.

Ministr:

MUDr. Mgr. Langer v. r.
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463

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 11. prosince 2008

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 4. dubna 2009 nové volby do zastupitelstev
obcí:

obec okres kraj

BABICE Prachatice Jihočeský

NEZABUDICE Rakovník Středočeský

Ministr:

MUDr. Mgr. Langer v. r.
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