
CESTOVNÍ  DOKLADY vyřizuje: Odbor živnostenský a občanskosprávních agend 

Eva Haislová, referentka odboru živnostenského a občanskosprávního, 271 071 773 

Lenka Procházková, referentka odboru živnostenského a občanskosprávního, 271 071 659 

Kateřina Hamarová, referentka odboru živnostenského a občanskosprávního, 271 071 607 

*********************************************************************************************************************************** 

OBČAN STARŠÍ 15 LET  

K žádosti je potřeba doložit: 

• platný občanský průkaz 

• osvědčení o stát. občanství, pokud se CP vydává občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky 

• písemný souhlas zákonného zástupce s ověřeným podpisem  

• občan starší 15 let pokud je nezletilý, je součástí žádosti písemný souhlas zákonného zástupce, poručníka, 
opatrovníka, pěstouna, osoby, které je nezletilý občan svěřen do osobní péče, ředitele zařízení pro výkon 
ústavní výchovy nebo ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podepsaný jejich úředně ověřeným 
podpisem, (postačí souhlas jednoho rodiče, ověření podpisu se nevyžaduje, jestliže rodič vyjádří souhlas a 
žádost podepíše na místě, před úřední osobou) a rodný list k prokázání vazby s rodičem 

Správní poplatek za vydání cestovního pasu ve lhůtě do 30 dnů činí 600 Kč 

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách pro občana staršího 15 let 

Vydání cestovního pasu do 24 hodin pracovního dne 

➢ při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                  6000 Kč 
➢ při podání u obecního úřadu                                       4000 Kč 
➢ a převzetí u Ministerstva vnitra                                   2000 Kč 

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů 

➢ při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                   3000 Kč 
➢ při podání u obecního úřadu                                        2000 Kč 
➢ a převzetí u Ministerstva vnitra                                    1000 Kč 
➢ při podání a převzetí u stejného obecního úřadu        3000 Kč 

************************************************************************************************************************************** 

DÍTĚ MLADŠÍ 15 LET  

Z DŮVODU POŘÍZENÍ FOTOGRAFIE JE VŽDY NUTNÁ OSOBNÍ ÚČAST ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE VČETNĚ 
DÍTĚTE 

K žádosti je potřeba doložit 

• doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let: tj. rodný 
list  

• osvědčení o stát. občanství, pokud se CP vydává občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky 

• doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti poručníkem, opatrovníkem, pěstounem, osobou, které byl 
občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitelem zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc, tj. příslušné rozhodnutí soudu 

Správní poplatek za vydání cestovního pasu ve lhůtě do 30 dnů činí 100 Kč 

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách pro dítě do 15 let 

Vydání cestovního pasu do 24 hodin pracovního dne 

➢ při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                   2000 Kč 
➢ při podání u obecního úřadu                                        1500 Kč 
➢ a převzetí u Ministerstva vnitra                                      500 Kč 

 
Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů  

➢ při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                    1000 Kč 
➢ při podání u obecního úřadu                                           500 Kč 
➢ a převzetí u Ministerstva vnitra                                       500 Kč 
➢ při podání a převzetí u stejného obecního úřadu          1000 Kč 

********************************************************************************************************************************** 



 

➢ Důležité: 
➢ Žádost o cestovní pas je možné podat u kteréhokoli obecního úřadu s rozšířenou působností, či úřadu 

městské části Praha 1–22, není nutné se řídit místem trvalého pobytu.  
➢ Předchozí cestovní pas se vždy vrací nejpozději při převzetí nového. Neodevzdání neplatného 

cestovního pasu je přestupek podle § 34a, 1 e) zákona 329/1999 Sb. 
➢ Správní poplatek se hradí při podání žádosti. 
➢ Matriční doklady je potřeba předkládat v originále, či ověřené kopii.  
➢ Za převzetí cestovního pasu se platí správní poplatek 100 Kč, pokud občan požádal o převzetí nového 

cestovního pasu vydaného ve lhůtě 30 dnů u jiného úřadu. Správní poplatek se platí před převzetím 
cestovního pasu.  

➢ Správní poplatek ve zkrácené lhůtě zaplatí občan celý při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme 
u úřadu, u kterého žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu a převezme cestovní pas u 
Ministerstva vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí 
cestovního pasu. 

 


