
Agenda cestovních dokladů – Obsah: 
 

A. Platnost dosavadních cestovních pasů 
B. Správní poplatky za vyhotovení cestovního pasu + platnost pasu 
C. Vydání cestovního pasu - náležitosti 

 
 
A. Platnost dosavadních cestovních pasů 
 
Od l. ledna 1995  jsou  platnými  cestovními  doklady  pouze  cestovní  pasy  České 
republiky. Dalšími platnými pasy České republiky jsou cestovní   pasy  se  strojově  čitelnými 
údaji  vydávané od  l. července 2000. Od 1. září 2006 se vydávají e- pasy, které obsahují nosič 
dat s biometrickými údaji ( barevný obraz obličeje, otisky prstů osob od dvanácti let věku- 
duben 2009 ).  Všechny  dosavadní  pasy  ČR,  jejichž  platnost  na  datové  stránce  dokladu 
je aktuální, zůstávají nadále platnými doklady. 
 
 
B. Správní poplatky za vydání cestovního dokladu + platnost 
 
1. Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat- e-pas 600,- Kč 
( doba platnosti 10 let ) 
- občanům mladším 15 let 100,- Kč 
( doba platnosti 5 let ) 
                                         
2. Cestovní pas bez strojově čitelných údajů       1 500,- Kč 
( doba platnosti 6 měsíců ) 
- občanům mladším 15 let         1 000,- Kč 
( doba platnosti 6 měsíců ) 
 
 
3. Hraniční průkaz, průkaz pro překračování státních hranic       100,- Kč 
 
 
 
 
6. Změna v cestovním dokladu -  
prodloužení platnosti cestovního průkazu, cizineckého pasu,  
cestovního dokladu na základě  
mezinárodní smlouvy cizinci              50,- Kč 
               za každou změnu 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
C. Vydání cestovního pasu – náležitosti 
 

1. Žádost o vydání e-pasu 
 

a) občanům starším 15 let 
- žadatel přiloží jako doklad totožnosti platný občanský průkaz, občan mladší 
18 let i rodný list, pokud není zapsán v občanském průkaze rodiče. 

   
b) občanům mladším 15 let 
      -  žadatelem  je  zákonný  zástupce,  z  důvodu  pořízení  biometrických  údajů 
je nutná přítomnost občana mladšího 15 let ( držitel cestovního pasu ). Dokladem 
totožnosti budoucího držitele  e-pasu je rodný list občana  mladšího 15 let, 
cestovní pas, pokud je občan jeho držitelem, rodné listy rodičů nebo oddací list, 
pokud se jedná o vydání prvního cestovního pasu. 

    
2. Žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů  
 

a) občanům starším 15 let- CP v kratší lhůtě 
 

- 2 ks fotografií pasového formátu (Identické, ostré neretušované, 
zhotovené na hladkém lesklém polokartonu o rozměru 3,5 x 4,5 cm, 
zobrazující občana v předním čelném pohledu tzv. (en face), přičemž 
jeho pohled musí směřovat do objektivu, v občanském oděvu, bez 
pokrývky hlavy a brýlí s tmavými skly, výška obličejové části hlavy 
od očí k bradě musí být minimálně 13 mm, mezi horním okrajem 
hlavy a horním okrajem fotografie musí být minimálně 2 mm, 
fotografie nesmí mít tmavé  pozadí, pozadí je přípustné bílé nebo 
světle modré, doklad o státním občanství ČR. Dokladem o státním 
občanství je  např. občanský průkaz nebo platný cestovní pas ČR.. 
Občan mladší 18 let přiloží k žádosti i rodný list, pokud není zapsán 
v občanském průkaze rodiče. 

 
b) občanům mladším 15 let- CP v kratší lhůtě 
 

- 2 ks fotografie dle shora jmenovaných norem.  Žadatelem o vydání 
cestovního pasu je zákonný zástupce, který doloží doklad o státním 
občanství ČR občana mladšího 15 let, např. cestovní pas, je- li občan 
jeho držitelem, rodný list občana mladšího 15 let, občanský průkaz, 
rodné  listy  rodičů  nebo  oddací  list, pokud se jedná o vydání 
prvního cestovního pasu.   

 
 
 

V případě podání žádosti o vydání shora uvedených dokladů žadateli do 18 let je nutný 
souhlas zákonného zástupce. 
 
  


