
Základní informace 
 
Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k opuštění území České republiky 
přes hraniční přechod, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána. 
Vydávání cestovních dokladů upravuje zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o 
změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Postup při podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a 
nosičem dat s biometrickými údaji 
- žádost se podává osobně u obecního úřadu s rozšířenou působností v místě trvalého pobytu  
občana – Dobruška (lhůta pro vydání je 30 dnů) 
- nebo v zahraničí u zastupitelského úřadu (lhůta pro vydání je 120 dnů) 
- žadatel bude digitálně vyfotografován 
- žádost se tiskne přímo z počítače (předem se nevyplňuje) 
 
Doklady potřebné k žádosti o vydání cestovního pasu pro občana staršího 18 let, 
ve lhůtě 30 dnů 
- platný občanský průkaz 
- dosavadní cestovní pas (byl-li vydán) 
- správní poplatek 600,- Kč 
- cestovní pas bude vydán s dobou platnosti 10 let 
 
Doklady potřebné k žádosti o vydání cestovního pasu pro občana nezletilého, 
staršího 15 let, ve lhůtě 30 dnů 
- platný občanský průkaz žadatele 
- rodný list žadatele 
- platný občanský průkaz 1 zákonného zástupce (zákonný zástupce připojí souhlas 
s pořízením cestovního pasu) 
- dosavadní cestovní pas (byl-li vydán) 
- správní poplatek 600,- Kč 
- cestovní pas bude vydán s dobou platnosti 10 let 
 
Doklady potřebné k žádosti o vydání cestovního pasu pro občana mladšího 15 
let, ve lhůtě 30 dnů 
- rodný list dítěte 
- dosavadní cestovní pas dítěte (byl-li vydán) 
- nebo jiný doklad o státním občanství ČR, tj. Osvědčení o státním občanství ČR (vydává 
KÚHK v Hradci Králové, žádost je možno podat prostřednictvím matriky v místě trvalého 
bydliště) 
- občanský průkaz zákonného zástupce 
- správní poplatek 100,- Kč 
- cestovní pas bude vydán s dobou platnosti 5 let 
 
Doklady potřebné k podání žádosti o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě 
(blesk) 
- jsou stejné jako, viz. výše uvedeno 
- ale je nutné přiložit 2 stejné fotografie (o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné 
podobě občana, zobrazující občana v čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky 



hlavy, bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých, s výškou obličejové části hlavy od 
očí k bradě minimálně 13 mm) 
- lhůta pro vydání je 15 dnů 
- je-li žádost podána na zastupitelském úřadě – lhůta pro vydání je 60 dnů 
- platnost cestovního pasu je 6 měsíců 
- správní poplatek: 
 1.000,- Kč – občanům ve věku 0 – 15 let 
 1.500,- Kč – občanům starším 15 let 
 
Zápis dítěte do cestovního pasu rodiče 
- od 1.3.2008 se zapisují děti mladší 10 let do cestovního pasu rodiče 
- byl-li zápis dítěte proveden do 31.8.2006, je zápis platný do 15 let věku dítěte 
- žádost lze podat u obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u obecního úřadu 
pověřeného vedením matrik nebo v zahraničí u zastupitelského úřadu 
K žádosti je potřeba doložit: 
- rodný list dítěte 
- občanský průkaz 
- cestovní pas, do kterého má být údaj zapsán 
- správní poplatek 50,- Kč za každý zápis 
- zápis je proveden ve lhůtě do 15 dnů ode dne podání žádosti 
 
Doporučujeme: 
Před každou cestou zjistit aktuální podmínky příslušné země pro cestování dětí. Některé země 
zapsané děti v cestovním pase rodiče přes hranice nepustí a vyžadují pro ně samostatné pasy. 
 
Doplnění údajů do cestovního pasu 
do cestovního pasu lze také zapsat či doplnit na základě předložení dokladů ověřujících 
uváděnou skutečnost tento údaj: 
- označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul 
absolventa vysoké školy, označení „docent“ nebo „profesor“ nebo vědecká hodnost 
- žádost se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u matričního úřadu 
Žadatel předloží: 
- občanský průkaz 
- cestovní pas, do kterého bude údaj připsán 
- doklad o přiznání titulu (diplom), v českém originále 
- správní poplatek 50,- Kč za každý zápis 
 
Změna příjmení v cestovním pasu po sňatku 
cestovní pas je platný 3 měsíce ode dne změny příjmení 
- uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení po sňatku bude cestovní pas automaticky 
zneplatněn, tzn. nezapomenout včas zažádat o vydání nového cestovního pasu 
 
 
SPRÁVNÍ POPLATKY  
Správní poplatek za vyhotovení cestovního dokladu a za změnu údajů v cestovním dokladu se 
hradí v hotovosti 
 
Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat biometrickými údaji 
 - občanům mladším 15 let 100,- Kč (platnost 5 let) 
 - občanům starším 15 let 600,- Kč (platnost 10 let) 



Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji 
 - občanům mladším 15 let 1.000,- Kč (platnost 6 měsíců) 
 - občanům starším 15 let 1.500,- Kč (platnost 6 měsíců) 
 
Zápis občana mladšího 10 let do vydaného cestovního dokladu rodiče 

- 50,- Kč za každý zápis 
 
Změna v cestovním dokladu nebo zápis titulu nebo vědecké hodnosti do vydaného cestovního 
pasu 

- 50,- Kč za každou změnu 
 
 
Přestupky na úseku cestovních dokladů 
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

- poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, 
zničením nebo zneužitím 

- neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu 
- se úmyslně vyhne nebo odmítne podrobit kontrole cestovních dokladů při 

překračování státních hranic České republiky na hraničním přechodu 
- při opuštění území České republiky neoprávněně překročí státní hranice bez 

platného cestovního dokladu 
- neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního 

dokladu 
- neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn 

záznamy 
- neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej 

poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem 
- úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad 
- poskytne nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad 

při vstupu do objektu nebo na  pozemek 
- pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana k tomuto úkonu 
- neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji 

 
Za přestupek lze fyzické osobě uložit pokutu do výše 10.000,- Kč a v případě neoprávněného 
zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji do výše 1.000.000,- Kč.  
 


