
VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH PASŮ (STAV K 1. 3. 2011) – Pro obce LK vypracoval správní odbor KÚLK - odd. matrik a státního občanství, Bc. Šlapáková

TYP DOKLADU 
VĚKOVÉ 
ROZMEZÍ
OBČANŮ

DOBA 
PLATNOSTI

SPRÁVNÍ 
POPLATEK

(zákon č. 634/2004 Sb., 
o spr. poplatcích)

KDO MŮŽE PODAT ŽÁDOST
(o provedení změn zapsaných údajů v CD nebo 

o jejich doplnění)

KAM SE OBRÁTIT 
SE ŽÁDOSTÍ

PŘEVZETÍ CESTOVNÍHO PASU

do 15 let 5 let 100.- Kč
CESTOVNÍ PAS

SE
STROJOVĚ

ČITELNÝMI ÚDAJI
A  

S NOSIČEM DAT 
S BOMETRICKÝMI ÚDAJI

nad 15 let 10 let 600,- Kč

V ČR:
Žádost lze podat u OÚORP, v hlavním 
městě Praze u úřadu městské části Praha 1 
až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu, 
v jehož správním obvodu je občan přihlášen 
k TP; 

Žádost nelze podat u  úřadů mimo místo 
TP občana nebo u matričního úřadu;

V zahraničí: u zastupitelského úřadu ČR 
s výjimkou konzulárního úřadu vedeného 
honorárním konzulárním úředníkem.

Osobní převzetí CP občanem, jemuž se CD 
vydává, nebo zákonným zástupcem anebo 
osobou, která podala žádost místo zákonného 
zástupce, např. pěstouna; 

Převzetí CP zplnomocněným zástupcem je 
vyloučeno.

CP lze převzít jen u úřadu, u něhož byla 
žádost o vydání CP podána.

do 15 let
6 měsíců 1.000,- KčCESTOVNÍ PAS

BEZ
STROJOVĚ

ČITELNÝCH ÚDAJŮ
A  BEZ

NOSIČE  DAT 
S BOMETRICKÝMI ÚDAJI nad 15 let 6 měsíců 1. 500,- Kč

Žádost o vydání CD, o provedení změn v něm 
zapsaných údajů nebo o jejich doplnění může 
podat:
občan starší 15 let; pokud je občan nezletilý, 
připojí k žádosti písemný souhlas zákonného 
zástupce s jeho ověřeným podpisem.

Za občana mladšího 15 let podává žádost 
zákonný zástupce.
Místo zákonného zástupce může podat žádost:
pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let 
svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro 
výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc, které pečují 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.

Jde-li o osvojení nezl. občana do ciziny, podává 
žádost místo zákonného zástupce nebo dává 
místo zákonného zástupce souhlas Úřad pro 
mezinárodněprávní ochranu dětí

Za občana, který je zbaven způsobilosti k 
právním úkonům nebo jehož způsobilost k 
právním úkonům je omezena, podává žádost 
zákonný zástupce

Osoby oprávněné k podání žádosti (podle tohoto 
zákona) se mohou dát zastupovat na základě 
plné moci při řízení o vydání CD, provedení 
změn nebo doplnění údajů CD, s výjimkou 
převzetí CD; 
to neplatí, jedná-li se o cestovní doklad se 
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s 
biometrickými údaji.

V ČR:
Žádost lze podat u OÚORP, v hlavním městě 
Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, 
v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu, v jehož 
správním obvodu je občan přihlášen k TP; 
žádost lze podat u těchto úřadů mimo místo 
TP občana nebo u kteréhokoliv matričního 
úřadu;

V zahraničí:
U zastupitelského úřadu ČR s výjimkou 
konzulárního úřadu vedeného honorárním 
konzulárním úředníkem.

Osobní převzetí CP občanem, jemuž se CD 
vydává, nebo zákonným zástupcem anebo 
osobou, která podala žádost místo zákonného 
zástupce, např. pěstoun; 

Převzetí CP zplnomocněným zástupcem je 
vyloučeno, a to i v případě, že zplnomocněný 
zástupce podal žádost o jeho vydání.

CP 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).

ZAPISOVÁNÍ DĚTÍ DO CESTOVNÍCH DOKLADŮ RODIČŮ:

ZÁPIS OBČANA MLADŠÍHO 10 LET DO VYDANÉHO CD RODIČE
(LZE ZAPSAT NEJPOZDĚJI DO 30. 6. 2011) 50,- Kč za každý zápis

OSTATNÍ ZMĚNY V CD:

ZMĚNA V CESTOVNÍM DOKLADU 50,- Kč za každou změnu

ZÁPIS TITULU NEBO VĚDECKÉ HODNOSTI DO VYDANÉHO CP
(LZE ZAPSAT NEJPOZDĚJI DO 31. 12. 2011)

50,- Kč za každou změnu




