
Cestovní doklady 
Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává 

• ve lhůtě 30 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  

Děti musí mít své vlastní pasy! 

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  

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 nosič dat (čip) před poškozením  

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 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 občan již je držitelem platného 
cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí  

• doklad prokazující získání označení absolventa vyšší odborné školy, akademického 
titulu, označení "docent" nebo "profesor" nebo vědecké hodnosti, pokud nejsou 
zapsány v jiném dokladu (platném občanském průkazu nebo cestovním pasu)  

• rodný list dítěte (občana mladšího 10 let), zapisovaného do cestovního pasu rodiče,  

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 1.4.2009 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. 
"O provedení zápisu dítěte (občana mladšího 10 let) do cestovního pasu se strojově čitelnými 
údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se žádá na tiskopisu "Žádost o provedení změn 
nebo doplnění údajů v cestovním dokladu". 

Poplatky a termíny 

Správní poplatek 

Správní poplatky za vydání cestovních dokladů: 

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

• za zápis dítěte do vydávaného cestovního pasu se správní poplatek neplatí  


