ŽÁDOST O VYDÁNÍ
☐ českého národního průkazu průvodce I. stupně
☐ českého národního průkazu průvodce II. stupně
☐ českého národního průkazu průvodce I. nebo II. stupně po změně údajů1
☐ duplikátu českého národního průkazu průvodce I. nebo II. stupně2
A. Údaje o žadateli:
Jméno (jména) a příjmení
žadatele
Rodné číslo3

Identifikační údaje žadatele

Identifikační číslo osoby (IČO)4

Státní občanství
Název ulice

č.p./č.o.

Název obce

PSČ

Název ulice

č.p./č.o.

(je-li odlišná od adresy trvalého
pobytu)

Název obce

PSČ

Další kontaktní údaje

Telefon

Adresa trvalého pobytu
žadatele

Adresa pro doručování

E-mail

Datová schránka

(nepovinný údaj)

B. Pro žadatele o český národní průkaz průvodce I. stupně:
Žadatel o vydání českého národního průkazu průvodce I. stupně, který činnost průvodce
v cestovním ruchu vykonává v závislém postavení, prokazuje smluvní vztah k podnikateli
dokladem
☐ Pracovní smlouva, dohoda o práci konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)
☐ Jiný (upřesněte):
C. Pro žadatele o český národní průkaz průvodce II. stupně:
Žadatel o vydání českého národního průkazu průvodce II. stupně prokazuje splnění podmínky
odborné způsobilosti dokladem nebo doklady:
☐ o vysokoškolském vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na historii
nebo cestovní ruch;
☐ o vyšším odborném vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na cestovní ruch;

Změna jména nebo příjmení, změna průkazu I. stupně na průkaz II. stupně – vyplňujte
Náhrada za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený.
3 Nebylo-li přiděleno, datum narození
4 Vyplní žadatel, který je podnikatelem.
1
2

☐ o středním vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na cestovní ruch;
☐ 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;
☐ profesní kvalifikaci pro průvodce cestovního ruchu;
☐ o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu.
Specifikace přiložených dokladů (název, datum vydání a subjekt, který doklad vydal):

D. Další údaje
K žádosti přiložena pasová fotografie žadatele o rozměru 35 x 45
mm odpovídající jeho současné podobě
(s uvedením jména a příjmení na zadní straně):

☐ ANO ☐ NE

Fotografie doložena v elektronické podobě5:

☐ ANO ☐ NE

Žadatel je v řízení zastoupen zmocněncem6:

☐ ANO ☐ NE

E. Prohlášení a podpis
Žádám o vydání českého národního průkazu průvodce. Prohlašují, že údaje uvedené v této
žádosti jsou správné a úplné.
Místo

Datum:

Podpis:

NEVYPLŇUJTE (slouží pro záznamy Ministerstva pro místní rozvoj):
Správní poplatek ve výši…………………..Kč

uhrazen dne:……………………………......

Český národní průkaz průvodce…….. stupně

vydán dne:…………………………………..

Číslo průkazu:………………………………….
Záznam o převzetí průkazu:
Převzal:

5 Jestliže

Datum:

Podpis:

žadatel nepřiložil fotografii k žádosti, může ji zaslat ve formátu jpg na e-mail:
pruvodci@mmr.cz s uvedením jména a příjmení žadatele v předmětu zprávy
6 Je-li žadatel zastoupen zmocněncem, je k žádosti je třeba přiložit písemnou plnou moc

Pokyny pro vyplnění žádosti
1. Jakým způsobem vyplnit a odeslat/odevzdat formulář žádosti?
Žádost doporučujeme vyplnit přímo v PC a následně ji vytisknout. Případně je možno vytištěný formulář
žádosti vyplnit čitelně tiskacím písmem. Žádosti lze zaslat poštou, elektronicky na adresu
podatelna@mmr.cz (se zaručeným elektronickým podpisem), datovou schránkou nebo přes centrální
podatelnu, která je umístěna v přízemí ministerstva na Staroměstském náměstí 6 v Praze 1 (Úřední
hodiny: pondělí a středa 9:00 - 14:00 hod.). Žádost nelze podat prostým e-mailem bez zaručeného
elektronického podpisu.
Od 4. 1. 2021 bude zřízeno pracoviště Ministerstva pro místní rozvoj, na kterém bude umožněno
přijímání žádostí, popř. zde bude možno konzultovat podmínky pro vydání průkazu průvodce. S
ohledem na aktuální epidemiologickou situaci bude tato možnost podmíněna rezervací na konkrétní
datum a čas prostřednictvím online rezervačního systému, který je k dispozici zde.
2. Jaké jsou požadavky na fotografii (formát, velikost)?
K žádosti se přikládá fotografie podle zákona o cestovních dokladech. Jedná se o fotografii o rozměru
35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě žadatele, zobrazující občana v čelném pohledu, v
občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých.
Doporučujeme využít také možnosti poskytnout fotografii v elektronické podobě (bude zajištěno
požadované rozlišení). Tuto službu dnes nabízí většina fotografů.
3. Jaké jsou požadavky na doklady, kterými prokazuji splnění podmínky odborné
způsobilosti pro vydání průkazu průvodce II. stupně?
Při osobním podání žádosti ověří splnění podmínky odborné způsobilosti zaměstnanec, který bude
žádost přijímat. V ostatních případech bude nutné doložit úředně ověřenou kopii příslušného dokladu,
popř. provést autorizovanou konverzi dokumentu do elektronické podoby na kontaktním místě veřejné
správy (Czech POINT).
4. Jak je to s platbou správních poplatků?
Vydání průkazu průvodce obou stupňů podléhá správnímu poplatku ve výši 1000 Kč. Správnímu
poplatku nepodléhá vydání průkazu I. a II. stupně na základě žádostí podaných do 28. února 2021.
5. Na koho se mohu obrátit v případě dotazů?
Pro případné dotazy byla zřízena e-mailová adresa pruvodci@mmr.cz.

