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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 plat-

nosti 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.

Libor Šebestík,
zástupce ředitele Městské policie Prostějov 

Začátkem listopadu rozšířil vybavení
Městské policie  Prostějov nový mobilní
radar. Jeho pořízení přišlo na 569 tisíc  ko-
run. Z nich 420 tisíc tvořila dotace minis-
terstva vnitra, zbytek  uhradilo město Pro-
stějov. Zařízení se skládá z řídícího počí-
tače,  digitálního fotoaparátu a vlastního
měřiče ProLaser III. Přístroj  měří vzdále-
nost pomocí laserového paprsku a je zalo-
žen na obdobném  principu, pomocí kte-
rého vojenská letadla vyhledávají a zamě-
řují  cíle. 

Zařízení vyhodnotí měřenou vzdálenost
a rychlost vozidla a pokud  dojde k pře-
kročení nastavených hodnot, pořídí foto-
dokumentaci  přestupku. Vzdálenost, na
kterou je možné měřit rychlost, je až 
500 metrů, praktický rozsah pro pořízení

fotodokumentace  nepřesahuje 200 metrů.
Fotoaparát s teleobjektivem je vybaven
polarizačním filtrem, který eliminuje od-
lesky ve skle vozidla. V důsledku toho lze
identifikovat řidiče vozu za účelem další-
ho  řízení. Pořízená fotodokumentace,
která je označená bezpečnostním  kódem,
obsahuje čas, limit rychlosti, naměřenou
rychlost, místo  měření a číslo pořízeného

snímku. Zařízení umožňuje pořídit během
měření až 200 snímků pro dokumentaci
přestupků s vysokým  rozlišením. 

Strážníci sice podle stávající legislativy
zatím nemají pravomoc  zastavovat řidiče
a udělovat jim za přestupky blokové po-
kuty  (takovou pravomocí budou vybave-
ni až od 1. července příštího roku),  nic-
méně nezodpovědní řidiči přestupkovému
řízení stejně neuniknou,  neboť zdoku-
mentované přestupky dořeší odbor dopra-
vy Městského  úřadu Prostějov. Do doby
platnosti nového zákona budou strážníci
navíc měřit rychlost na území celého měs-
ta společně s policisty,  kteří budou pří-
padné přestupky řešit. Jako příklad lze
uvést  měření rychlosti ve spolupráci
s hlídkou Policie ČR dne 6.  prosince ve
Vrahovické ulici, kdy bylo zjištěno 15
přestupků a uloženy blokové pokuty
v celkové výši 3 600 korun. 

Zakoupení měřiče rychlosti, pomocí
kterého chceme zakročit  proti neukázně-
ným řidičům a snížit počet dopravních ne-
hod, bylo  jedním ze dvou projektů, které
prostějovská městská policie letos  reali-
zovala v rámci programu prevence krimi-
nality „Partnerství“.  Tím druhým byl „In-
formační servis městské policie“. Tento
projekt  mimo jiné řeší bezpečnost

a ochranu seniorů, kteří jsou z hlediska
bezpečnosti v domácnostech nejvíce
ohroženou skupinou občanů. V rámci to-
hoto projektu byly také vytvořeny didak-
ticko-pedagogické  pomůcky. Ty budou
sloužit jako aktivní pomůcky ve školách,
a to  nejen při přednáškách strážníků ze
skupiny prevence městské  policie. Celko-
vě si tento projekt vyžádal prostředky ve
výši 76  tisíc korun, z nichž 46 tisíc činila
dotace Ministerstva vnitra  České republi-
ky. 

Na příští rok připravuje městská policie
v rámci  pokračujícího programu preven-
ce kriminality „Partnerství“ tři  projekty.
Jako investiční projekty jsme navrhli roz-
šíření  městského kamerového systému,
modernizaci záznamu z kamer a dále  za-
koupení mobilní kamery. Ta by byla jed-
nak začleněna do městského  kamerového
dohlížecího systému a současně by byla
využívána na  monitorování výtržníků na
problémových sportovní utkáních či jako
prevence kriminálních jevů na exponova-
ných místech ve městě.

Posledním projektem je informační
projekt „Strážníkovy rady“,  který je za-
měřen na prevenci dopravních nehod cyk-
listů a chodců,  zejména pak dětí. V rám-
ci tohoto projektu budou vytvořeny  pro-

pagační materiály a budou probíhat pre-
ventivní akce skupiny  prevence Městské
policie Prostějov.

Pokud budou všechny tři projekty

schváleny, vyžádají si  investice ve výši
2 182 000 korun. Z nich však až 90 pro-
cent může  činit dotace odboru prevence
ministerstva vnitra. 

Strážníci nasazují do ulic mobilní radar, jehož pořízení dotovalo  ministerstvo vnitra 
Moderní přístroj pracuje na obdobném principu, pomocí kterého vojenská letadla vyhledávají a zaměřují cíle 

Zástupce ředitele městské policie Libor Šebestík předvádí nový  mobilní radar,
který rozšířil vybavení městské policie. Foto: Yvona Kadlecová 


