Vydávání cestovních dokladů
Cestovní pasy se vydávají v územní platností do všech států světa. Pas se strojově čitelnou zónou se
vydává ve lhůtě 30 dnů. Platí deset let, u dětí do 15 let pět let. Pokud občan žádá o vydání cestovního
pasu ve lhůtě kratší než 30 dnů, obdrží pas bez strojově čitelné zóny, který platí jeden rok.
Cestovní průkaz je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou
účelem cesty. Vydává se v odůvodněných případech, například při ztrátě cestovního dokladu
občanovi, který nemá jiný cestovní doklad.
Na základě mezinárodní smlouvy je možno vydávat i jiné cestovní doklady. Ve smlouvě jsou
stanoveny podmínky pro vydávání. Například pro cestování dětí v rámci malého pohraničního styku
s Polskou republikou se používají cestovní přílohy.
Kdo a za jakých podmínek
Kdo podává žádost
•

•

•
•
•

občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí připojit k žádosti o vydání cestovního
dokladu písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu,
u něhož se podává žádost. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno
s překážkou těžko překonatelnou,
zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun,
osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo vedoucí ústavu, v němž se vykonává
ústavní výchova občana mladšího 15 let nařízená soudem. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas
zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je
jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou,
zákonný zástupce občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost
k právním úkonům je omezena,
Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení nezletilého občana do ciziny; je-li nezletilý
starší 15 let, dává tento úřad k jeho žádosti souhlas,
zplnomocněný zástupce některé z výše uvedených osob, které jsou oprávněny k podání žádosti.

Kdo může převzít doklad
Při převzetí cestovního dokladu se vyžaduje osobní přítomnost občana, jemuž se cestovní doklad
vydává nebo zákonného zástupce anebo osoby, která podala žádost místo zákonného zástupce
(například pěstouna), u úřadu, který předává cestovní doklad. Převzetí cestovního dokladu
zplnomocněným zástupcem je vyloučeno.
Jak a kam se obrátit
K vyřízení žádosti se musí občan obrátit:
•

•
•

v České republice obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu
občana, v hlavním městě Praze na úřad městské části Prahy 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni magistrát,
popřípadě obecní úřad obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu občana nebo obecní
úřad pověřený vedením matrik,
jde-li o cestovní pas bez strojově čitelné zóny vydávaný v lhůtě kratší než 30 dnů, doporučuje se podat
žádost o jeho vydání přímo u okresního úřadu (magistrátu, úřadu městské části Prahy 1 až 22),
podle místa trvalého pobytu občana,
v zahraničí zastupitelský úřad, jde-li o vydání cestovního pasu občanovi, který se trvale či dlouhodobě
zdržuje v zahraničí nebo o vydání cestovního průkazu v případě ztráty či odcizení cestovního pasu
v zahraničí.

Cestovní doklad lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa
trvalého pobytu občana, u obecního úřadu obce s rozšířenou působností mimo místo jeho trvalého
pobytu, u obecního úřadu pověřeného vedením matrik a v zahraničí u zastupitelského úřadu. Cestovní
doklad lze vydat až po zaplacení správního poplatku.
Co musíte předložit
Občan musí předložit:
•
•
•
•
•
•
•
•

vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu,
doklady, jimiž se ověřují údaje, které občan uvedl na žádosti, například platný občanský průkaz.
Občané, kterým se občanský průkaz nevydává, mohou použít například rodný list, doklad o státním
občanství, a podobně.
doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let
svěřen do výchovy, anebo vedoucím ústavu, v němž se vykonává ústavní výchova občana mladšího
15 let nařízená soudem, tj. příslušné rozhodnutí soudu,
odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud již jste držitelem platného cestovního pasu
a potřebujete další cestovní pas (více cestovních pasů) k cestám do zahraničí,
doklad ověřující údaje k dítěti mladšímu 15 let, které má být zapsáno do cestovního dokladu rodiče,
tj. rodný list dítěte, doklady prokazující české státní občanství dítěte, popřípadě podklady pro zjištění
jeho občanství,
doklad prokazující získání vysokoškolského titulu, pokud není zapsán v občanském průkazu
jednu průkazovou fotografii, jde-li o vydání cestovního pasu se strojově čitelnou zónou; v ostatních
případech 2 fotografie,
plnou moc, pokud žádost podává zplnomocněný zástupce.

Pokud žádost podává zákonný zástupce, musí předložit doklady prokazující oprávněnost k podání,
například:
•
•
•

občanský průkaz rodiče, v němž je zapsáno dítě mladší 15 let,
rodný list dítěte,
rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka občanovi, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům,
a tak dále,

Formuláře
Žádostí o vydání cestovního dokladu, provedení změn údajů v cestovním dokladu, atd. lze podat
pouze na originálních tiskopisech, které jsou k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou
působností a obecních úřadech pověřených vedením matrik. Ve městech Brno, Ostrava a Plzeň
získáte formuláře na magistrátech těchto měst a v hlavním městě Praze na úřadech městských části.
Vzory formulářů naleznete na internetových stránkách ministerstva vnitra.
Poplatky, termíny
Správní poplatek
Správní poplatek se hradí v hotovosti, případně složenkou* (správní poplatek již nelze hradit kolkovou
známkou). U cestovního pasu se strojově čitelnou zónou (platí 10 let, u dětí ve věku do 15 let platí
5 let) zaplatíte
•
•

občané starší 15 let ... 200 Kč
občané mladší 15 let ... 50 Kč

Správní orgán vybere poplatek u cestovního dokladu bez strojově čitelné zóny až do výše trojnásobku
příslušné sazby, vydává-li cestovní pas ve lhůtě kratší než 30 dnů na žádost poplatníka.

Vydání cestovního průkazu stojí 50 Kč.
*Upozornění: Ministerstvo vnitra není příslušné k aktualizaci informací o způsobu placení správních
poplatků. Tato problematika spadá do kompetence Ministerstva financí.
Lhůty pro vyřízení
Pas se strojově čitelnou zónou se vydává ve lhůtě 30 dnů. Pokud občan žádá o vydání cestovního
pasu ve lhůtě kratší než 30 dnů, obdrží pas bez strojově čitelné zóny.

