
 

 PLATNOST OD 1.7.2018  

CESTOVNÍ DOKLADY  
co je třeba mít s sebou pro kladné vyřízení žádosti o vydání cestovního pasu se 

strojově čitelnou zónou a nosičem dat s biometrickými údaji (E-pas):  
Žádost se zpracovává elektronicky – fotografie ani žádost se nepředkládá.  

Správní poplatky se vybírají v hotovosti na přepážce při podání 

žádosti. Nelze platit kartou. 

(nepřehlédněte poznámku na konci dokumentu)  

 

Pas pro občana do 15 let – žádost podává zákonný zástupce dítěte, osobní přítomnost dítěte je 

nutná.  

Předkládané doklady:  

 rodný list (originál nebo úředně ověřená kopie)  

 předchozí cestovní pas, pokud jej vlastnil  

 občanský průkaz zákonného zástupce  

 poplatek 100 Kč v hotovosti (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) 

 

Pas pro občana ve věku 15 – 18 let – žádost podává občan osobně v doprovodu zákonného 

zástupce.  

Předkládané doklady:  

 občanský průkaz žadatele  

 občanský průkaz zákonného zástupce  

 rodný list žadatele (originál nebo úředně ověřená kopie) 

 předchozí cestovní pas, pokud jej vlastní  

 poplatek 600 Kč v hotovosti (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) 

 

Pas pro občana staršího 18 let – žádost podává občan osobně.  

Předkládané doklady:  

 občanský průkaz  

 předchozí cestovní pas, pokud pas nikdy nevlastnil, předloží rodný list (originál nebo úředně 

ověřená kopie  

 poplatek 600 Kč v hotovosti (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) 

   

 

Změna jména a příjmení  
Po změně jména a příjmení je nutné požádat o vystavení nového pasu za běžný poplatek.  

Ztráta, odcizení cestovního pasu  
Občan je povinen neprodleně nahlásit ztrátu, odcizení nebo poškození cestovního pasu u úřadu, 

příslušného k vydávání cestovních dokladů. V případě podání žádosti o nový pas, žadatel 

předkládá doklad totožnosti, rodný list a uhradí správní poplatek.  

Převzetí cestovního dokladu  
oprávněná osoba se musí dostavit osobně, tzn., občané od 15 let přebírají cestovní pasy osobně, 

zákonný zástupce přebírá pas za občana mladšího 15 let. Cestovní doklad může převzít z důvodu 

zvláštního zřetele hodného (rozumí se tím, těžko překonatelná překážka, která musí být v žádosti 

zdůvodněna) i zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.  

Převzetí cestovního pasu u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan 

uvedl v žádosti je zpoplatněno částkou 100 Kč. 



Doklady potřebné k vydání cestovního pasu se strojově čitelnou zónou a nosičem dat s 

biometrickými údaji (E-pas) ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dní. Podání žádosti a převzetí dokladu 

lze učinit i na Ministerstvu vnitra.  

E-pas pro občana do 15 let – žádost podává zákonný zástupce dítěte, přítomnost dítěte je nutná.  

předkládané doklady:  

 rodný list (originál nebo úředně ověřená kopie)   

 předchozí cestovní pas, pokud jej vlastní  

 občanský průkaz zákonného zástupce  

 poplatek 1 000 Kč v hotovosti  

 

E-pas pro občana ve věku 15 – 18 let – žádost podává občan osobně v doprovodu zákonného 

zástupce  

předkládané doklady:  

 občanský průkaz žadatele  

 občanský průkaz zákonného zástupce  

 rodný list žadatele (originál nebo úředně ověřená kopie)  

 předchozí cestovní pas, pokud jej vlastní  

 poplatek 3 000 Kč v hotovosti  

 

E-pas pro občana staršího 18 let – žádost podává občan osobně.  

předkládané doklady:  

 občanský průkaz  

 předchozí cestovní pas, pokud pas nikdy nevlastnil, předloží rodný list (originál nebo úředně 

ověřenou kopii) 

 poplatek 3 000 Kč v hotovosti  

 

 

 

 



Doklady potřebné k vydání cestovního pasu se strojově čitelnou zónou a nosičem dat s 

biometrickými údaji (E-pas) ve zkrácené lhůtě do 24 hodin. Podání žádosti a převzetí 

dokladu lze učinit i na Ministerstvu vnitra.  

E-pas pro občana do 15 let – žádost podává zákonný zástupce dítěte, přítomnost dítěte je nutná.  

předkládané doklady:  

 rodný list (originál nebo úředně ověřená kopie)  

 předchozí cestovní pas, pokud jej vlastní  

 občanský průkaz zákonného zástupce  

 poplatek 2 000 Kč v hotovosti  

 

E-pas pro občana ve věku 15 – 18 let – žádost podává občan osobně v doprovodu zákonného 

zástupce  

předkládané doklady:  

 občanský průkaz žadatele  

 občanský průkaz zákonného zástupce  

 rodný list žadatele (originál nebo úředně ověřená kopie)  

 předchozí cestovní pas, pokud jej vlastní  

 poplatek 6 000 Kč v hotovosti  

 

E-pas pro občana staršího 18 let – žádost podává občan osobně.  

předkládané doklady:  

 občanský průkaz  

 předchozí cestovní pas, pokud pas nikdy nevlastnil, předloží rodný list (originál nebo úředně 

ověřená kopie 

 poplatek 6 000 Kč v hotovosti  

 

Poznámka:  

Kompletní informace k vyřízení záležitostí na přepážce cestovních dokladů lze najít na 

internetových stránkách města České Budějovice v sekci Bludný kámen: http://www.c-

budejovice.cz/cestovni-pasy-od-112016 

 

 


