
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 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 ) 
 
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. 
 
 
V případě podání žádosti o vydání shora uvedených dokladů žadateli do 18 let 
je nutný souhlas zákonného zástupce. 
 
Žádost o vydání e-pasu je možné podat u kteréhokoli obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností. 
 
Převzetí e-pasu může převzít zmocněnec na základě plné moci s úředně 
ověřeným podpisem zmocnitele. 



Změny ve vydávání pasů ve zkrácených lhůtách 

Od 1. července 2018 (zákon č. 195/2017 Sb.) 

Podání žádosti 

Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách: 

- v pracovních dnech do 24 hodin 

- do 5 pracovních dnů 

Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách: 

- u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (,,ORP“) 

- v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 (,,ORP“) 

- u Ministerstva vnitra 

Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo 

nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti 

převzetí vyhotoveného dokladu. 

Převzetí cestovního pasu 

Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze 

u Ministerstva vnitra – adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 ( metro C – stanice 

,,Pražského povstání“).  

Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra 

nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části 

Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho vydání. 

 

Správní poplatky 

Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas 

převezme u úřadu, kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní 

pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání 

žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu. 

 

 



Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených 

lhůtách 

 

Vydání do 24 hodin v pracovních dnech: 

Občané starší 15 let 

MV → MV    =  6.000 Kč  ( podání žádosti o EP → převzetí vydaného EP ) 

ORP→ MV    =  4.000 + 2.000 Kč 

 

Občané mladší 15 let 

MV → MV    =  2.000 Kč  

ORP→ MV    =  1.500 + 500 Kč 

 

Vydání do 5 pracovních dnů 

Občané starší 15 let 

MV → MV    = 3.000 Kč   

ORP→ MV    = 2.000 + 1.000 Kč 

ORP→ ORP   = 3.000 Kč  

 

Občané mladší 15 let 

MV → MV    = 1.000 Kč 

ORP→ MV    = 500 + 500 Kč 

ORP→ ORP   = 1.000 Kč  

 

 


