Vydávání cestovních dokladů
Cestovní pasy se vydávají v územní platnosti do všech států světa. Pas se strojově čitelnou zónou se
vydává ve lhůtě 30 dnů a platí deset let, u dětí do 15 let platí pět let.
Pokud občan žádá o vydání pasu v kratší lhůtě, obdrží pas bez strojově čitelné zóny, tento pas platí
jeden rok.
Cestovní průkaz je cestovní doklad k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou
účelem cesty. Vydává se v odůvodněných případech.
Kdo podává žádost:

občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let a musí připojit k žádosti písemný
souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem

zákonný zástupce za občana mladšího 15 let (také pěstoun, ale s připojením souhlasu
zákonného zástupce)

zákonný zástupce občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům
Kdo přebírá doklad:

občan osobně

zákonný zástupce
K vyřízení žádosti se musí občan obrátit:

na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu

v zahraničí zastupitelský úřad pro občana, který žije nebo se dlouhodobě zdržuje v cizině
nebo v případě ztráty nebo zničení v zahraničí
Převzetí cestovního dokladu:

u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa trvalého pobytu
občana

u obecního úřadu pověřeného vedením matrik

v zahraničí u zastupitelského úřadu
Potřebné doklady k vydání cestovního dokladu:

žádost na předepsaném tiskopisu (u příslušného úřadu)

platný občanský průkaz, rodný list, doklad o státním občanství a podobně

občanský průkaz rodiče (v případě zákonného zástupce), rodný list dítěte, popř. rozhodnutí
soudu o ustanovení opatrovníka a podobně

odůvodnění žádosti k vydání cestovního pasu, pokud občan vlastní již platný cestovní pas a
potřebuje další

doklad ověřující údaje k dítěti mladšímu 15 let, které má být zapsáno do cestovního dokladu
rodiče, rodný list dítěte, doklad prokazující české státní občanství dítěte

doklad prokazující získání vysokoškolského titulu, pokud tento údaj není v občanském
průkaze
Žádost na vydání cestovního pasu se vypisuje přímo na pověřeném úřadě.

