Všeobecné požadavky:
• Fotografie nesmí být starší 6-ti
měsíců.
• Pro děti mladší 11 let jsou
nároky na pozici očí a hlavy
redukovány (viz. Požadavek
č.1 a šablona pro kontrolu).
• Fotografie může být vytištěna
jak na lesklém, tak na matném
povrchu

General requirements:
• Photographs must not be older
than 6 months.
• For children under the age of 11
the head/eye position criteria are
moderated (see criteria 1 and
Photo Template)
• Photographs can be printed on
either glossy or matted paper.

1. Formát fotografie / Format of photography
(viz. šablona pro kontrolu velikosti pasové fotografie)
- správná velikost předlohy je 3,5 x 4,5 cm
- Format (see Photo Template for the size) – proper size is 3.5 x 4.5 cm
Velikost fotografie / Image size
Velikost hlavy / Head size
Pozice hlavy / Head position
Pozice očí / Eyes position
2. Kvalita fotografie / Photo quality
Musí být zaostřena a bez rušivých bodů. / In sharp focus and clear.
Jsou požadovány neutrální barvy jak pozadí, tak pokožky, červené oči
nejsou povoleny. / Neutral colour, natural skin tones, no red eyes.
Fotografie musí být vytištěna na fotografickém papíře s co nejvyšším
rozlišením (min. 250 DPI). / Printed on high quality paper and at high resolution
(min. 250 DPI).
Vysoká kvalita tisku bez viditelných stop inkoustu a mechanického
poškození. / High quality print with no ink marks or creases.

3. Osvětlení / Lighting
Kontrast a jas musí být přirozené. / Appropriate brightness and contrast.
Osvětlení žadatele musí být stejné na celé ploše fotografie bez reflexních
ploch nebo stínů ve tváři. / Balanced lighting, no shadows or flash reflections
on face.

4. Oči / Eyes
Pohled musí být namířen přímo do kamery (fotoaparátu). / Directly looking at
the camera.
Oči musí být otevřené a celé viditelné. Nesmí být zakryty vlasy nebo
obroučkami brýlí. / Eyes open and clearly visible, no hair across the eyes.

5. Pozice hlavy / Head position
Obličej musí být ve středu pohledu kamery (fotoaparátu). Není povolen
pohled přes rameno nebo úklon. Fotografie musí zobrazit obě strany
obličeje souměrně. Pro další kontrolu použijte přiloženou šablonu. / Face
must be in the centre. Portrait style and tilted positions are not acceptable. The
photograph must show both sides of the face evently. Please use the template
for further check.

6. Pozadí / Background
Musí být jednolité, vyvedené ve světlé barvě. Nejsou povoleny jakékoliv
přechody barev pozadí. / Plain light-coloured (single coloured) background.
Fotografovaná osoba musí být zobrazena samostatně. Např. u dětí není
povolena asistence další osoby. Stejně tak nesmí být zobrazeny další
předměty (židle, hračky). / The photographed person must be shown alone
with clear background (other persons or items must not be in the picture).

7. Brýle / Glasses
Oči musí být zobrazeny celé. Nejsou povoleny jakékoliv odlesky na
brýlích. / Eyes must be showed clearly with no flash reflections on glasses.
Barevná nebo zabarvující se skla nejsou povolena. / No tined glasses.
Obroučky brýlí nesmí zakrývat jakoukoliv část očí. / Frames must not cover
any part of the eyes.
Je důležité se vyhnout použití extrémně silných rámečků. / Avoid heavy
frames.

8. Pokrývka hlavy / Head coverings
Pokrývka hlavy není povolena s výjimkou náboženských důvodů. / Head
coverings are not permitted except for religious reasons.
Veškeré požadované charakteristiky obličeje musí být viditelné. Tzn. obě
strany obličeje a oblast od vrcholu čela po bradu. / Facial features from
bottom of the chin to top of forehead and both sides of the face must be clearly
shown.

9. Výraz / Facial Expression
Výraz obličeje musí být neutrální. / Facial expression must be neutral.
Ústa musí být zavřena. / Mouth must be closed..

