Žádost o vydání českého národního průkazu průvodce
PŘED VYPLNĚNÍM SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY UVEDENÉ NA STR.

3 a 4 A ŘIĎTE SE JIMI

Jméno (jména) žadatele:

Příjmení žadatele:

Státní občanství žadatele:

Adresa trvalého pobytu žadatele (ulice čp./čo | PSČ město – městská část, [stát]):

Adresa pro doručování (ulice čp./čo | PSČ město – městská část)1:

Rodné číslo žadatele (nebylo-li přiděleno příslušným orgánem České republiky, datum narození):

Identifikační číslo osoby (IČO) žadatele (tzn. podnikající fyzické osoby)2:

¨

Telefonní číslo*):
+420
E-mail*):

Identifikátor datové schránky*):

Otočte na druhou stranu
1 Vyplňte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého pobytu.
2 Vyplní žadatel, který je podnikající fyzickou osobou.
*) Tyto údaje nejsou povinné. Jejich vyplněním však můžete vyřízení své žádosti urychlit.
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Žádám o vystavení průkazu průvodce3:
I. stupně (BEZ prokázané odborné způsobilosti) - správní poplatek 1 000 Kč
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II. stupně (S prokázanou odbornou způsobilostí) - správní poplatek 1 000 Kč
po změně údajů (změna jména či příjmení, žadatel je držitelem průkazu I. stupně a nyní žádá o II.
stupeň) - správní poplatek 200 Kč
jako náhradu za ztracený či odcizený průkaz - správní poplatek 500 Kč
Odbornou způsobilost prokazuji následujícím dokladem5:
Dokladem o vysokoškolském vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na historii
nebo cestovní ruch.
Dokladem o vyšším odborném vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na cestovní ruch.
Dokladem o středním vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na cestovní ruch.
Dokladem o středním vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o
odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních
právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Dokladem o složení zkoušky profesní způsobilosti pro kvalifikaci "Průvodce v cestovním ruchu".
Dokladem o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 18/2004 Sb., o
uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o
změně některých zákonů).
Vyrobený průkaz3:
si vyzvednu osobně po telefonické domluvě v budově MMR na adrese Na Příkopě 390/3, Praha 1
zašlete do vlastních rukou (obálka s červeným pruhem) na shora uvedenou adresu pro doručování pošta dopis předá pouze žadateli**)
ŽÁDÁM O VYDÁNÍ ČESKÉHO NÁRODNÍHO PRŮKAZU PRŮVODCE. PROHLAŠUJI, ŽE ÚDAJE UVEDENÉ V TÉTO ŽÁDOSTI JSOU SPRÁVNÉ A ÚPLNÉ.

místo

datum

podpis

K žádosti přiložte pasovou fotografii o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající
současné podobě žadatele, kde je na zadní straně uvedeno jméno a příjmení,
nebo můžete fotografii zaslat v elektronické podobě na e-mailovou adresu
p r u v o d c i @ m m r. c z .
Pokud žádáte o průkaz II. stupně, přiložte také doklady prokazující odbornou
způsobilost (v úředně ověřené kopii nebo jako autorizovanou konverzi do
elektronické podoby).
V případě žadatele o průkaz I. stupně, jenž činnost průvodce vykonává v závislém
postavení, je dále nutné přiložit doklad, který prokazuje smluvní vztah
k p o d n i k a t e l i (např. pracovní sm l ouvu, dohodu o pracovní či nnost i , dohodu o provedení práce) .
3 Vyberte pouze jednu možnost.
4 Jestliže nevyplníte IČO, přiložte prosím doklad prokazující Váš smluvní vztah k osobě, která má příslušné živnostenské
oprávnění pro provozování průvodcovské činnosti.
5 Vyplní pouze žadatel, který žádá o vydání průkazu průvodce II. stupně. Vyberte pouze jednu možnost.
**) Průkaz, který si v úložní době (10 dnů) nevyzvedne oprávněná osoba, bude vrácen zpět odesilateli.
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POKYNY

K PODÁNÍ ŽÁDOSTI

1. Žádost vyplňte nejlépe přímo v počítači, popř. hůlkovým písmem. Zkontrolujte, zda jste
vyplnili všechny relevantní položky a zda jste žádost opatřili datem a svým podpisem
(podpisem žadatele) – ať již ručně či zaručeným elektronickým podpisem založeným na
kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis.
2. Vyplývá-li to z povahy žádosti, přiložte úředně ověřené kopie6 (v případě elektronického
podání elektronickou konverzi 7) dokladů prokazujících odbornou způsobilost žadatele, nebo
doklady osvědčující smluvní vztah žadatele k podnikateli – držiteli živnostenského oprávnění
k provozování živnosti ohlašovací volné. Můžete též připojit originály dokladů; ty Vám však
nebudou vráceny.
3. K žádosti je nutné přiložit jednu fotografii, která odpovídá požadavkům zákona o
cestovních dokladech 8. Jedná se o fotografii o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné
podobě žadatele, zobrazující občana v čelném pohledu, v občanském oděvu, bez brýlí
s tmavými skly, s výjimkou nevidomých. Osoba může mít při pořizování podoby pokrývku
hlavy ze zdravotních nebo náboženských důvodů; ta však nesmí zakrývat obličejovou část
způsobem znemožňujícím identifikaci osoby. Pozadí za osobou musí být jednotné, bílé až
světle šedé barvy. Fotografie musí být bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily
charakteristické identifikační znaky osoby. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani
pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku. Pohled přes
rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít
neutrální výraz a zavřená ústa , oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle
osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských
nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny 9.
Na zadní straně fotografie nezapomeňte uvést své jméno a příjmení.
Fotografii splňující požadovaná kritéria je také možné zaslat v elektronické podobě na
e-mailovou adresu pruvodci@mmr.cz. Do předmětu zprávy nezapomeňte uvést jméno a
příjmení žadatele.
Žádosti, k nimž nebude připojena nebo elektronicky zaslána fotografie
stanovené požadavky, nelze zpracovat.

splňující

4. Uhraďte správní poplatek v předepsané výši.
Úhradu správního poplatku proveďte bezhotovostním převodem na zvláštní bankovní účet
Ministerstva pro místní rozvoj vedený u České národní banky. Číslo účtu: 3711-629001/0710.
Variabilní symbol:
-u podnikajících fyzických osob: 54IČO
-u nepodnikajících fyzických osob: 54den měsíc rok narození
(před IČO či datem narození ve tvaru DDMMRRRR vždy předchází č. 54).
Ve zprávě pro příjemce prosím uveďte „ průkaz průvodce “ a jméno a příjmení žadatele .
Správní poplatek lze ve zcela mimořádných případech, po telefonické domluvě (v úterý a
čtvrtek od 10:00 do 12:00 ) na tel. č. 234 154 343 , uhradit hotově v budově MMR na adrese
Na Příkopě 390/3, 110 00, Praha 1 - Staré Město, či prostřednictvím poštovních poukázek.
Zpracovávány budou jen ty žádosti, u nichž již byl příslušný správní poplatek
zaplacen.
6 Viz např. https://www.mvcr.cz/clanek/overeni-podpisu-nebo-kopie-listiny.aspx. Kromě advokátů a notářů mohou úřední
ověření listin provádět též krajské úřady, obecní úřady obce s rozšířenou působností, obecní úřady, jejichž seznam
stanoví vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění
pozdějších předpisů; újezdní úřady, Česká pošta (Czech POINT) a Hospodářská komora České republiky.
7 https://www.czechpoint.cz/public/verejnost/autorizovana-konverze/
8 Ustanovení § 20 odst. 6 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii
České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech).
9 Blíže viz vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o
cestovních dokladech a zákona o základních registrech, zejména pak § 20 této vyhlášky.
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5. Vyplněnou žádost lze spolu s přílohami (viz body 2. a 3.):
A. zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor cestovní ruchu
Staroměstské náměstí 932/6
110 15 Praha 1 – Staré Město
B. doručit skrze datovou schránku žadatele do datové schránky Ministerstva pro místní
rozvoj – ID datové schránky 2 6 i a a v a
C. poslat e-mailem
podatelna@mmr.cz.

opatřeným

zaručeným

elektronickým

podpisem

na

adresu

Na e-mailem zaslané žádosti bez zaručeného elektronického podpisu nebude brán
zřetel.
D. osobně odevzdat v úředních hodinách na centrální podatelně Ministerstva pro místní
rozvoj, která se nachází v přízemí budovy na adrese Staroměstské náměstí 932/6, Praha 1.
Úřední hodiny podatelny PO – ST, 09:00 – 14:00 h.
Další informace je možné nalézt na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj 10.
Pro případné další dotazy je určena e-mailová adresa pruvodci@mmr.cz.
Uvedený e-mail není určen k podávání žádostí o vydání českého národního průkazu
průvodce. Sem zaslané žádosti tedy nebudou zpracovávány.
Český národní průkaz průvodce nenahrazuje příslušné živnostenské oprávnění. Činnost
průvodce tak i nadále mohou vykonávat pouze osoby, které jsou držiteli živnostenského
oprávnění k provozování živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona “ nebo fyzické osoby, které jsou k těmto osobám ve
smluvním vztahu (pracovněprávní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr).
Povinnost mít po celou dobu výkladu na viditelném místě svého oděvu průkaz průvodce se
nevztahuje na výkon živnosti vázané „Průvodcovská činnost horská“.

UPOZOR
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E
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(EU)

Občan jiného státu EU/EHP a Švýcarské konfederace, který je na území jiného členského státu
oprávněn provozovat služby průvodce v cestovní ruchu, či právnická osoba, jejíž vnitřní
poměry se řídí právem členského státu Evropské unie a která má sídlo, ústřední správu nebo
hlavní místo své podnikatelské činnosti v některém z členských států Evropské unie a je na
území členského státu Evropské unie oprávněna provozovat činnost průvodce v cestovním
ruchu, může po registraci dočasně a příležitostně vykonávat tuto činnost v České republice na
základě svého oprávnění vydaného v zemi usazení bez vystaveného průkazu průvodce .
Tyto osoby tak o průkaz průvodce nežádají, nýbrž se registrují prostřednictvím
elektronického formuláře11 zveřejněného na internetových stránkách Ministerstva pro
místní rozvoj.
Při kontrole se pak prokazují:
a) průkazem totožnosti,
b) dokladem o provedeném elektronickém oznámení (po registraci bude zaslán na zadaný
e-mail),
c) dokladem prokazujícím oprávnění
v zemi usazení,

k provozování činnosti průvodce v cestovním ruchu

d) zaměstnanci jsou dále povinni prokázat svůj smluvní vztah vůči osobě oprávněné vykonávat
danou činnost (např. pracovní smlouvou).
10 https://mmr.cz/cs/microsites/pruvodci/pruvodci-v-cr
11 https://mmr.cz/cs/microsites/pruvodci/oznameni-o-docasnem-poskytovani-sluzby-pruvodce-v
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