Vydávání cestovních dokladů
Cestovní pas se strojově
s biometrickými údaji se vydává
·
·

·
·

·

údaji

a

s nosičem

dat

občanům starším pěti let, ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském
úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů
občanům ve věku od 5 do 15 let s dobou platnosti na 5 let, ob čanům starším
15 let s dobou platnosti na 10 let; dobu jeho platnosti nelze prodloužit
Cestovní pas bez strojově
s biometrickými údaji se vydává

·

čitelnými

čitelných

údajů

a

bez

nosiče

dat

žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, nebo žádá-li
o vydání cestovního pasu na zastupitelském ú řadě ve lhůtě kratší než 120 dnů;
v těchto případech se cestovní pas vydává s dobou platnosti na 6 měsíců
občanovi mladšímu 5 let s dobou platnosti na jeden rok
cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji
se vydává ve lhůtě do 15 dnů je-li žádost podána na zastupitelském úřadě,
ve lhůtě do 60 dnů
dobu platnosti tohoto cestovního pasu nelze prodloužit
Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů
Od 1. září 2006 se děti, resp. občané mladší 15 let, nezapisují do cestovních
dokladů rodičů, s výjimkou cestovního průkazu. Děti zapsané v cestovních
dokladech rodičů před 1. září 2006 mohou i nadále cestovat společně
s rodiči do zahraničí bez vlastního cestovního dokladu. Od 1. září 2006
nelze provádět změny údajů o dítěti zapsaném v cestovním dokladu rodiče;
pouze zastupitelské úřady mohou provádět změny údajů v cestovním průkazu.
S účinností od 1. března 2008 se obnovuje zapisování dětí cestovních
dokladů rodičů. Snižuje se věková hranice pro zápis dítěte. Od 1. března 2008
bude možné zapsat do cestovního dokladu rodi če dítě, resp. občana mladšího
10 let. Od 1. března 2008 budou moci děti, resp. občané mladší 15 let
zapsaní v cestovním dokladu rodičů před 1. září 2006 i nadále cestovat
společně s rodiči do zahraničí bez vlastního cestovního dokladu.

·

Zapisování dětí do cestovního dokladů rodičů (informační leták ve
formátu PDF)
Od 1. března 2008 se rovněž obnovuje provádění změn údajů o dítěti
zapsaném v cestovním dokladu rodiče (zpravidla se jedná o změnu příjmení
zapsaného dítěte). I v tomto případě se snižuje věková hranice pro provedení
změny údajů. Od 1. března 2008 bude možné provést změnu údajů o dítěti,
resp. občanu mladším 10 let zapsaném cestovním dokladu rodi če.

Kdo podává žádost

Občané České republiky, jejich zástupci nebo Úřad pro mezinárodně právní
ochranu dětí, za splnění všech podmínek a za účasti občana, jemuž je pas
vydáván.
Kdo může převzít doklad
·

·

·
·

·

občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti 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
jedná-li se o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče
dat s biometrickými údaji zplnomocněný zástupce některé z výše uvedených
osob, podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojov ě čitelnými údaji a
s nosičem dat s biometrickými údaji zplnomocněným zástupcem je vyloučeno

Návštěvou a podáním žádosti u příslušného úřadu.
Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem
dat s biometrickými údaji se podává:
·

·

v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním
městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni
u magistrátu, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu;
žádost nelze podat u těchto úřadů mimo místo trvalého pobytu občana nebo
u matričního úřadu
v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního
úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem
Žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez
nosiče dat s biometrickými údaji se podává:

·

v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním
městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni
u magistrátu, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu;

·

žádost lze podat u těchto úřadů mimo místo trvalého pobytu občana nebo
u kteréhokoliv matričního úřadu
v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky
Převzetí cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji:

·

·
·

·

vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu občanem, jemuž se cestovní
doklad vydává, nebo zákonným zástupcem anebo osobou, která podala žádost
místo zákonného zástupce, např. pěstouna; převzetí cestovního pasu
zplnomocněným zástupcem je vyloučeno
cestovní pas lze převzít jen u úřadu, u něhož byla podána žádost o vydání
cestovního pasu
při převzetí cestovního pasu může občan požádat o ověření správnosti údajů
v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat; v případě nesprávnosti
údajů nebo nefunkčnosti dat má právo na vydání nového cestovního pasu
s biometrickými údaji
před převzetím cestovního pasu občan obdrží poučení o tom, jak nakládat
s cestovním pasem a chránit jeho datovou stránku a nosi č dat (čip)
před poškozením
Převzetí cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat
s biometrickými údaji:

·

·

rovněž u tohoto cestovního pasu se vyžaduje osobní převzetí cestovního pasu
občanem, jemuž se cestovní doklad vydává, nebo zákonným zástupcem anebo
osobou, která podala žádost místo zákonného zástupce, nap ř. pěstouna;
převzetí cestovního pasu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno, a to i
v případě, že zplnomocněný zástupce podal žádost o jeho vydání
cestovní pas lze převzít u úřadu, u něhož byla podána žádost o jeho vydání,
nebo u kteréhokoliv jiného úřadu oprávněného předat cestovní pas, který občan
uvedl v žádosti o jeho vydání (například u matričního úřadu, nebo
zastupitelského úřadu)

K žádosti o vydání cestovního pasu obou typů je třeba předložit
·

·

·

doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, p říjmení,
datum narození, rodné číslo, apod.), například platný občanský průkaz
(u občanů, kterým se občanský průkaz nevydává, jiné doklady, například: rodný
list, oddací list), doklad o státním občanství (doklad o státním občanství
se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu)
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 ob čan již je držitelem
platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahrani čí
doklad prokazující získání označení absolventa vyšší odborné školy,
akademického titulu, označení "docent" nebo "profesor" nebo vědecké hodnosti,
pokud nejsou zapsány v jiném dokladu (platném ob čanském průkazu nebo
cestovním pasu)
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, od roku
2008 otisky prstů.
Po pořízení fotografie 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.
Podání žádosti o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a
bez nosiče dat s biometrickými údaji

·

·

Žádost se podává na úředním tiskopisu. Vzor je uveřejněn v oddíle "Vzory
formulářů". Tiskopisy jsou k dispozici u všech obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně,
Ostravě a Plzni u magistrátu, u matričních úřadů a v zahraničí zastupitelských
úřadů
k žádosti se přikládají dvě fotografie, doklady potřebné k vydání cestovního
pasu, například občanský průkaz, a plná moc, pokud žádost podává
zplnomocněný zástupce

Správní poplatek

Správní poplatky za vydání cestovních dokladů:
·

vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 600 Kč
- občanům starším 5 let a mladším 15 let 100 Kč

·

vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů 1 500 Kč
- občanům mladším 5 let 50 Kč
- občanům starším 5 let a mladším 15 let 1 000 Kč
Lhůty pro vyřízení

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými
údaji se vydává občanům starším pěti let, ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána
na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů.
Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými
údaji se vydává žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než
30 dnů, nebo žádá-li o vydání cestovního pasu na zastupitelském ú řadě ve lhůtě
kratší než 120 dnů; v těchto případech se cestovní pas vydává s dobou platnosti
na
6 měsíců.
Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji
se vydává ve lhůtě do 15 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě,
ve lhůtě do 60 dnů.

Další účastníci

== žádní ==
Další činnosti

== žádné ==
Elektronická forma služby

Elektronická forma služby není možná.

