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TYPY CESTOVNÍCH DOKLADŮ PRO CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ
V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, jsou českými cestovními doklady
použitelnými pro cestování do zahraničí:
a) cestovní pas
b) diplomatický pas
c) služební pas
d) cestovní průkaz
e) jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy
Cestovní pas: S uvedeným platným cestovním dokladem mohou občané ČR cestovat do všech států světa. Cestovní
pas, vydaný občanovi ČR po 1. 9. 2006, je vybaven strojově čitelnou zónou a nosičem dat obsahujícím biometrické
zobrazení obličeje. Cestovní pas, o výdej kterého požádal občan ČR po 1. 4. 2009, je vybaven strojově čitelnou zónou a
nosičem dat obsahujícím biometrické zobrazení obličeje a biometrické údaje o otiscích prstů
UPOZORŇUJEME na některé změny v souvislosti s novelou zákona o cestovních dokladech, ke kterým dochází od
1. července 2018. Týká se mj. vydávání cestovních pasů v nových zkrácených lhůtách a možnosti podání žádosti.
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách a to:
- v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
- do 5 pracovních dnů.
Občanů 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.
Cestovní pas se vydává
 ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů
 ve lhůtě 5 pracovních dnů, pokud občan požádá o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů
 v pracovních dnech do 24 hodin
 občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let
Dobu platnosti tohoto cestovního pasu nelze prodloužit.

Vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji
bylo zrušeno.
S účinností od 1. ledna 2016 se ruší vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s
biometrickými údaji. Občanovi, který potřebuje urychleně vycestovat do zahraničí, se vydá za zvýšený
správní poplatek plnohodnotný cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s biometrickými údaji ve zkrácené
lhůtě 5 pracovních dnů, resp. do 24 hodin.
Cestovní průkaz: V případě ztráty cestovního dokladu v zahraničí se mohou občané ČR obrátit na nejbližší
zastupitelský úřad ČR s žádostí o výdej cestovního průkazu. Cestovní průkaz slouží občanům České republiky jako
cestovní doklad pro potřeby návratu do vlasti. Má platnost max. 6 měsíců.
Náhradní cestovní doklad EU (Emergency Travel Document - ETD): V případě, že v zemi, v níž se občan ČR
nachází, nesídlí zastupitelský úřad ČR, může se obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států EU, který
v dotyčné zemi sídlí, a požádat o vydání náhradního cestovního dokladu EU. Ten může být vydán pro jedinou cestu do
ČR či státu, v němž má občan ČR trvalé bydliště, nebo ve výjimečných případech do jiného místa určení.
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Občanský průkaz: V případě cesty do zemí Evropské unie a dále Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska lze
jako cestovní doklad použít platný občanský průkaz. Podle § 3 odst. 1 zákona 329/1999 Sb. mohou naši občané od
21. června 2013cestovat na občanský průkaz též do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Chorvatska, Kosovské
republiky, Makedonie a Srbska.
Cestování dětí: Děti, občané ČR, mohou do ciziny cestovat pouze na vlastní platný cestovní doklad (pas nebo
občanský průkaz). Od 1. ledna 2012 lze požádat o vystavení občanského průkazu i pro děti mladší 15 let.
V případě, že nezletilé dítě cestuje v doprovodu jiné osoby, než je rodič nebo zákonný zástupce, doporučujeme ověřit u
zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda mimo platného cestovního dokladu nebude vyžadován také písemný
souhlas rodičů (zákonného zástupce) s cestou dítěte do zahraničí.
Dětský občanský průkaz - v rámci států EU může nahradit cestovní pas, obsahuje strojově čitelné údaje, vydává se od
1.1.2012, stojí 50 Kč, vydání trvá 30 dní, platnost 5 let (se změnou vzhledu dítěte se musí měnit častěji).
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