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S jakými doklady lze cestovat v rámci EU od 1. ledna 2006
Děti rodičů cestujících na občanský průkaz by měly mít vlastní pas

JUDr. Zdeněk Němec, 
ředitel odboru správních činností ministerstva vnitra 

Dne 1. ledna 2006 nabývá účinnosti
ustanovení § 41a zákona č.  329/1999 Sb.,
o cestovních dokladech, ve znění zákona 
č. 559/2004  Sb., (bod 57), kde je uvedeno:
„K opuštění území k cestě do států  Ev-
ropské unie lze jako cestovní doklad
použít i občanský průkaz se  strojově či-

telnými údaji, pokud nemá oddělenu vy-
značenou část.“ 

Z uvedeného vyplývá, že od 1. ledna
2006 již nelze k cestám používat občan-
ské průkazy typu identifikační karty bez
strojově  čitelných údajů.  

Dále je třeba upozornit na skutečnost, že
mohou vzniknout problémy  při společném
cestování dětí zapsaných v občanském

průkazu rodičů,  pokud tyto děti nebudou
mít vlastní cestovní doklad. Dítě zapsané
v občanském průkazu rodičů neprokáže
státní občanství, neboť do  občanského
průkazu se zapisují i děti - cizinci. Na
rozdíl od  občanského průkazu se do ce-
stovního pasu rodičů zapisují pouze  děti,
které jsou státními občany České republi-
ky. 

Dalším rozdílem je, že do občanského
průkazu rodičů se zapisuje  místo data
narození a pohlaví rodné číslo dítěte.
Rodné číslo,  jakožto vnitrostátní identi-
fikační údaj, může být nesrozumitelné
pro cizí státní orgány. Z uvedených dů-
vodů nedoporučujeme  cestování dětí za-
psaných v občanském průkazu rodičů bez
vlastního  cestovního dokladu.  

Pro cestování v rámci Evropské unie od 1. ledna 2006 lze použít všechny zde uvedené vzory cestovních pasů České

republiky, pokud jim neskončila doba platnosti. Doba platnosti cestovního pasu je vyznačena na jeho datové stránce.

Pro cestování v rámci Evropské unie od 1. ledna 2006 lze použít pouze zde uvedené vzory občanských průkazů 
České republiky se strojově čitelnými údaji, kterým neskončila doba jejich platnosti a které nemají ustřižený roh. 

Doba platnosti občanského průkazu je vyznačena na titulní straně v dolní části datových položek.

Cestovní pasy bez strojově čitelných údajů, s lepenou fotografií a deskami zelené barvy

Cestovní pasy se strojově čitelnými údaji, tištěnou fotografií a deskami v barvě burgundské červeně

Město Prostějov
přijímá do pracovního 

poměru uchazeče na místa

strážník  
Městské policie 

Prostějov
Vznik pracovního poměru je podmí-
něn splněním předpokladů pro výkon
funkce strážníka dle § 4 zákona 
č. 553/1991 Sb. o obecní policii,  ve
znění pozdějších předpisů.

Základní podmínky:
✔ občan České republiky
✔ věk nejméně 21 let
✔ bezúhonnost a spolehlivost
✔ fyzická a duševní způsobilost

Další požadavky pro přijetí:
✔ úspěšné absolvování fyzických

a psychologických testů v rámci
přijímacího řízení

✔ úplné střední vzdělání s maturitou
✔ řidičský průkaz minimálně skupiny B
✔ uživatelská znalost práce na PC
✔ morální předpoklady pro výkon 

této práce
✔ výhodou bydliště v Prostějově

a okolí
✔ výhodou zbrojní průkaz
✔ znalost cizího jazyka výhodou
✔ přiložený strukturovaný životopis
✔ výpis ze zdravotní dokumentace

Zaměstnavatel nabízí:
✔ zajímavou práci na úseku zajišťo-

vání veřejného pořádku
✔ při dobrých výsledcích stabilitu za-

městnání
✔ platové zařazení dle stávajících

platových předpisů
✔ osobní hodnocení dle dosahova-

ných výsledků
✔ rizikový příplatek

Přihlášky lze podat formou vyplněné-
ho dotazníku, který každý  uchazeč
obdrží při osobní návštěvě na Městské
policii Prostějov,  Havlíčkova ul. č. 4,
nebo zasláním svého strukturovaného
životopisu na uvedenou adresu. Bližší
informace lze získat na  telefonním
čísle 582 402 222 u zástupce ředitele
Libora  Šebestíka.

Bc. Jan Nagy,
ředitel Městské policie Prostějov

Od 1. ledna 2006 nabude účinnosti zá-
kon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochra-
ně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými
látkami a o změně souvisejících zákonů,
jinými slovy tzv. tabákový zákon. Tento
zákon ruší zákon č. 37/1989 Sb. o ochraně
před alkoholismem a jinými toxikománie-
mi.

Takzvaný tabákový 
zákon omezuje:

✔ dostupnost tabákových výrobků -
mimo jiné:

- je zakázán prodej tabákových výrobků
osobě mladší 18 let a vyloučen prodej ta-
bákových výrobků takovou formou, kdy
nelze ověřit věk kupujícího, např. prodej
v prodejních automatech

✔ dostupnost alkoholických nápojů -
mimo jiné:

- je zakázán prodej alkoholických nápo-
jů na sportovních akcích s výjimkou vý-
čepního piva s extraktem původní mladiny
do 10 hmotnostních procent (10 pivo) -
obec přitom může v případě konání kul-
turní, společenské nebo sportovní akce
přístupné veřejnosti v místě a v čase for-
mou obecně závazné vyhlášky zakázat je-
ho prodej,

✔ kouření - mimo jiné:
- je zakázáno kouřit na nástupištích,

v čekárnách, v zařízeních společného stra-
vování provozovaných na základě hostin-
ské činnosti, pokud nemají zvláštní pro-
story apod.

Zákaz vstupu pro osoby 
pod vlivem alkoholu 

a sankce za jeho porušení

ně přístupných prostor budov souvisejí-
cích s veřejnou dopravou, přístřešků zastá-
vek a nástupišť veřejné silniční a drážní
dopravy a prostor, kde probíhají sportovní
akce.

Porušení může být kvalifikováno ja-
ko přestupek na úseku ochrany před al-
koholismem, kde lze nově uložit ve
správním řízení sankci až do 30 000 Kč
nebo přestupek proti veřejnému pořádku
kde je možné uložit pokutu až 3 000 Kč
V případě podávání alkoholu ve větší mí-
ře či soustavně se může jednat o trestný
čin podávání alkoholických nápojů mlá-
deži.

Nové oprávnění strážníků
provádět dechové zkoušky

Na základě tohoto zákona a na základě
změny zákona o přestupcích budou stráž-
níci oprávněni od 1 ledna 2006 provádět

Tabákový zákon od ledna výrazně omezí kuřáky i konzumenty alkoholických nápojů


