Podání žádosti o cestovní doklad, žádost o provedení změn
v cestovním dokladu
Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává
ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě (dále jen ZÚ) v zahraničí, ve
lhůtě 120 dnů
občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou
platnosti na 10 let; dobu jeho platnosti nelze prodloužit
žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu cestovní pas ve
zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů-tento cestovní pas nelze podat na ZÚ
dobu platnosti tohoto cestovního pasu nelze prodloužit
Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno.
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 a podle zákona č. 197/2010
Sb., skončilo dnem 1. července 2011 zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Provedené
zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné pouze do 26. června 2012, po tomto
datu budou moci děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem. Toto opatření se týká i
zápisu dětí provedených do občanských průkazů rodičů. Skončením platnosti zápisu dětí v
cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost cestovních dokladů rodičů.
Zapisování titulů
Zapisování titulů do cestovních dokladů bylo zrušeno. Jedinou změnou údajů v cestovním
dokladu, kterou lze provést, je prodloužení doby platnosti cestovního průkazu. Dobu platnosti
cestovního průkazu prodlužuje na žádost občana zastupitelský úřad.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:
O vydání cestovního pasu může požádat:







občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti přiložit 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
pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo ředitel
zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí
o občana mladšího 15 let. 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 za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo
jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena
Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let
do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti
souhlas

Převzetí cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými
údaji:
(1) Cestovní doklad může převzít
a) občan starší 15 let,
b) zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel
zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro
mezinárodněprávní ochranu dětí,
c) opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí
cestovního dokladu, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo
schváleno soudem, nebo
d) pověřený zástupce právnické osoby zřízené státem, jedná-li se o cestovní doklad vydaný k
plnění pracovních úkolů v zahraničí podle mezinárodní smlouvy,
e) z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným
podpisem zmocnitele.
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna osobně se dostavit k převzetí cestovního dokladu k
orgánu, u kterého podala žádost o jeho vydání. Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů může
převzít i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedla v žádosti. Pokud podala
žádost o vydání cestovního pasu u zastupitelského úřadu, může jej převzít i u obecního úřadu
obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání (§ 12 zákon 329/1999 Sb.).
Zastupitelský úřad může předat cestovní pas osobě uvedené v odstavci 1 rovněž
prostřednictvím vedoucího honorárního konzulárního úřadu.
(3) Občanu, jemuž je vydáván cestovní doklad se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s
biometrickými údaji, popřípadě jeho zástupci podle § 17 odst. 3 až 8 zákona 329/1999 Sb., se
na žádost ověří správnost osobních údajů uvedených ve vydávaném cestovním dokladu,
funkčnost nosiče dat s biometrickými údaji a správnost v něm zpracovaných biometrických
údajů. Funkčnost nosiče dat a správnost v něm zpracovaných biometrických údajů se ověřuje
prostřednictvím technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených
biometrických údajů občana s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat cestovního
dokladu. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě zjištění
nesprávnosti v něm zpracovaných osobních údajů, nebo v případě zjištění nesprávnosti
osobních údajů, zpracovaných v cestovním dokladu, má občan právo na vydání nového
cestovního dokladu.
(4) Zastupitelský úřad může od požadavku osobní přítomnosti upustit a cestovní průkaz zaslat
na doručenku do vlastních rukou, jestliže osoba uvedená v odstavci 1
a) se nachází v bezprostředním ohrožení života, nebo se v takovém ohrožení nachází člen její
rodiny,
b) je hospitalizována a je třeba ji urychleně dopravit zpět do České republiky,

c) je neschopna pohybu, nebo
d) je zbavena svobody a podle rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu příslušného v trestním
řízení má být ze státu, v němž se nachází, vyhoštěna anebo vydána k trestnímu stíhání v
České republice.

Podmínky a postup řešení:
Co musíte předložit
K žádosti o vydání cestovního pasu obou typů je třeba předložit










doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum
narození, rodné číslo, apod.), například občanský průkaz (u občanů, kteří nemají
občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list nebo oddací list), doklad o státní
občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu
občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky)
doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana
mladšího 15 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě
mladší 15 let zapsáno
doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan
mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy,
které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu
doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana,
který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním
úkonům byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu
odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného
cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí

Formuláře
Podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji:



žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží
doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například občanský průkaz
nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se
občan musí k němu osobně dostavit

Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel.
Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu,
pořídí se biometrické údaje, to znamená fotografie a otisky prstů rukou občanů starších 12 let.
Po pořízení biometrických údajů se žádost vytiskne a předloží občanovi k podpisu. Podpis se
poté digitalizuje a přenese do cestovního pasu. Dalším podpisem občan, popřípadě jeho
zákonný zástupce, potvrdí správnost a úplnost žádosti, dá souhlas ke zpracování
biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu a potvrdí, že byl informován o vedení
biometrických údajů po dobu 60 dnů od předání vyrobeného cestovního pasu výrobcem
Ministerstvu vnitra v informačním systému cestovních dokladů.
Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat do centra za účelem jejich dalšího
zpracování při výrobě cestovního pasu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:


provozní hodiny:
Po a St 7,00 - 17,00
Út a Čt 7,00 - 16,00
Pá 7,00 - 14,00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
K žádosti o vydání cestovního pasu obou typů je třeba předložit










doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum
narození, rodné číslo, apod.), například občanský průkaz (u občanů, kteří nemají
občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list nebo oddací list), doklad o státní
občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu
občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky)
doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana
mladšího 15 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě
mladší 15 let zapsáno
doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan
mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy,
které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu
doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana,
který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním
úkonům byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu
odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného
cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí

Správní a jiné poplatky:
Vydání cestovního pasu 600,--Kč
-občanům mladším 15 let 100,-- Kč
Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě (do 6-ti prac. dnů) 4 000,--Kč
-občanům mladším 15 let 2 000,--Kč
Převzetí pasu u obecního úřadu OsRP, který občan uvedl v žádosti 100,--Kč

Lhůty pro vyřízení:
Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává
ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů.
Údaje o zobrazení obličeje a údaje o otiscích prstů rukou jsou pro účely tohoto zákona údaje
biometrické.
Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu cestovní
pas ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. Podání není možné na ZÚ.

