1

Cestovní doklady - informace pro občany
 
     Upravuje zákon č. 329/1999 Sb., zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., 
     o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

     Účinnost textu od 1. 7.2018

Cestovní doklady občanů
 
Úřad městské části Praha 5, odbor živnostenský a občanskosprávních agend, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel se nachází na adrese: Štefánikova 13,15, Praha 5, Smíchov.
 
 
Úřední hodiny:
pondělí
8.00 - 17.00 hod.   
úterý
8.00 - 12.00 hod. 
středa
8.00 - 17.00 hod.    
čtvrtek
8.00 - 12.00 hod.    
pátek
8.00 - 11.00 hod.

Cestovní pas:

„E-PAS“
(cestovní pas s nosičem dat s biometrickými údaji a se strojově čitelnými údaji) 

1) Žádost o vydání cestovního dokladu v cestovním dokladu se podávají u orgánu příslušného k vydání cestovního dokladu nebo u zastupitelského úřadu. 
 
(2) Žádost o vydání cestovního pasu podá občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem; žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě (do 5 pracovních dnů, do 24 hodin) nelze podat u zastupitelského úřadu
 
Žádost o vydání cestovního dokladu 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. Je-li zákonným zástupcem rodič, postačí souhlas jednoho z rodičů. 
 
Místo zákonného zástupce může podat žádost podle pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, 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 se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou. 
 
Jde-li o osvojení nezletilého občana do ciziny, podává žádost místo zákonného zástupce nebo dává místo zákonného zástupce souhlas Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.
 
Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník. Za občana staršího 15 let může žádost podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. 

Důležité upozornění:
Při převzetí cestovního dokladu se vyžaduje osobní přítomnost občana staršího 15 let, jemuž 
se cestovní doklad vydává nebo zákonného zástupce občana mladšího 15 let anebo osoby, která podala žádost místo zákonného zástupce – oprávněná osoba dle zákona. 

Cestovní doklad může převzít 
 
a) občan starší 15 let, 
 
b) zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, 
 
c) opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí cestovního dokladu, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem28), nebo 
 
d) pověřený zástupce právnické osoby zřízené státem, jedná-li se o cestovní doklad vydaný k plnění pracovních úkolů v zahraničí podle mezinárodní smlouvy, 
 
e) ve zcela výjimečných případech z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. 


Od 26.6.2012 potřebuje dítě pro cestování do zahraničí svůj vlastní cestovní pas.

Doporučujeme před cestou do zahraničí v dostatečném časovém předstihu překontrolovat, zda má občan platný cestovní doklad, zda má Česká republika uzavřenu s daným státem bezvízovou dohodu, po jak dlouhou dobu se lze v daném státě zdržovat bez víza nebo jaká musí být minimální platnost cestovního pasu, kterou daný stát požaduje v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území. Informace může poskytnout MZV ČR, zastupitelský úřad státu, kam hodlá občan cestovat.

Správní poplatky

a) Vydání cestovního pasu                             Kč      600
   - občanům mladším 15 let                           Kč      100

b) Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě
   do 24 hodin pracovního dne
   - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč    6 000
   - při podání u obecního úřadu obce 
     s rozšířenou působností                                    Kč    4 000
   a převzetí u Ministerstva vnitra                          Kč    2 000

   občanům mladším 15 let
   - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč    2 000
   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou
     působností                                                        Kč    1 500
   a převzetí u Ministerstva vnitra                         Kč      500

c) Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů
   - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč    3 000
   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou
     působností                                                        Kč    2 000
   a převzetí u Ministerstva vnitra                         Kč    1 000
   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou
     působností a převzetí u stejného obecního
     úřadu obce s rozšířenou působností               Kč    3 000

   občanům mladším 15 let
   - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra      Kč    1 000
   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou
     působností                                                        Kč      500
   a převzetí u Ministerstva vnitra                         Kč      500
   - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou
     působností a převzetí u stejného obecního
     úřadu obce s rozšířenou působností                Kč    1 000

d) Převzetí cestovního pasu u obecního
   úřadu obce s rozšířenou působností,
   který občan uvedl v žádosti                              Kč      100


Upozornění:
Rychlost vyhotovení „E-PASU“ vydávající úřad nemá možnost ovlivnit resp. urychlit, neboť výrobcem cestovních pasů je Státní tiskárna cenin, a.s.. Úřad je tedy pouze zprostředkovatelem.
Je tedy na občanovi, aby si platnost cestovního pasu hlídal, aby předešel např. nemožnosti vycestovat na předem zaplacenou dovolenou.

