ŽIVOTNÍ SITUACE
Pojmenování (název) životní situace
Základní informace k životní situaci
Kde, kdy a s kým lze věc vyřídit

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem
dat - tzv. e-Pas
Cestovní pas je veřejná listina opravňující občana
k překračování státních hranic ČR.
Žádost o vydání cestovního pasu může občan podat u
kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností
Ve Šternberku:
Městský úřad Šternberk, Opavská 1,
správní oddělení, cestovní doklady,
1. patro, přepážka č. 4
Lucie Kotíková, tel. 585 086 547
Po, St: 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
Út, Čt: 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00 se lze objednat přes
rezervační systém.
U cestovního dokladu vydaného ve lhůtě BLESK a
SUPERBLESK lze podat žádost o vydání cestovního pasu
na Ministerstvu vnitra.

Kdo je oprávněn podat žádost o vydání cestovního
pasu

Zákonný zástupce (rodič dle RL) - za občana mladšího
15 let.
(místo zákonného zástupce může podat žádost, 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 15let – připojují
souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným
podpisem)
Občan starší 15 let. - Do doby zletilosti, se občan (mladší
18 let) dostaví k podání žádosti spolu s zákonným
zástupcem, nebo připojí k žádosti písemný souhlas
zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem
Soudem určený opatrovník - žádá za občana jehož
svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání
žádosti
Člen domácnosti jehož oprávnění k zastupování bylo
schváleno soudem - může podat žádost za občana
staršího 15 let,

Jaké doklady a dokumenty jsou k vyřízení potřeba

Podání žádosti za občana mladšího 15 let :
- OP zák. zástupce
- Rl dítěte
Podání žádosti občana staršího 15let do 18 let:
- OP občana st. 15 let
- RL občana st. 15 let
- OP zák. zástupce (pokud přijde zák. zástupce
osobně)
- Písemný souhlas s ověřeným podpisem (pokud
nepřijde zák. zástupce osobně)
Podání žádosti občana staršího 18 let:
- OP občana
Při vydání prvního cestovního pasu je občan, který nemá
trvalý pobyt na území České republiky, povinen
prokázat státní občanství České republiky dokladem o
státním občanství.
U občanů, kteří mají trvalý pobyt na území ČR, se doklad
o státním občanství vyžaduje, vzniknou-li důvodné
pochybnosti o tomto údaji.

Formuláře

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými
údaji (e-Pas) se nepodává na úředním tiskopisu. Občan
předloží pouze potřebné doklady. Žádost je pořízena a
vytištěna na pracovišti cestovních dokladů.
Fotografii si pořizuje příslušný úřad při podání žádosti sám,
proto se občan musí dostavit osobně.
a.) 100 Kč za vydání cestovního pasu se strojově
čitelnými údaji (e-Pas) občanům mladším 15 let
vydaný ve lhůtě STANDART
b.) 600 Kč za vydání cestovního pasu se strojově
čitelnými údaji (e-Pas) občanům starším 15 let
vydaný ve lhůtě STANDART
c.) 100 Kč za převzetí CP v místě uvedeném na
žádosti (v případě, že se toto místo liší od místa
podání pasu)
d.) 1000 Kč za vydání cestovního pasu se strojově
čitelnými údaji (e-Pas ) občanům mladším 15 let
vydaný v kratší lhůtě BLESK
e.) 3000 Kč za vydání cestovního pasu se strojově
čitelnými údaji (e-Pas) občanům starším 15 let
vydaný v kratší lhůtě BLESK
f.) 2000 Kč za vydání cestovního pasu se strojově
čitelnými údaji (e-Pas) občanům mladším 15 let
vydaný v kratší lhůtě SUPER BLESK
g.) 6000 Kč za vydání cestovního pasu se strojově
čitelnými údaji (e-Pas) občanům starším 15 let
vydaný v kratší lhůtě SUPER BLESK

Správní poplatek je možné uhradit v hotovosti přímo
v kanceláři cestovních dokladů, nebo platební kartou na
pokladně úřadu.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení cestovního dokladu se strojově čitelnými
údaji (e-Pas)
- do 30 dnů STANDART
- do 5 pracovních dnů BLESK vyzvednutí takového
dokladu je možné u ORP nebo na Ministerstvu
vnitra
- do 24 hodin SUPER BLESK vyzvednuti takového
dokladu je možné pouze na Ministerstvu vnitra,
Na Pankráci 72, Praha 4

Platnost cestovního dokladu

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji (e-Pas)
STANDART, BLESK, SUPER BLESK se vydává na dobu:
-

5ti let u občanů mladších 15 let
10ti let u občanů starších 15 let

Dobu platnosti cestovního dokladu nelze prodloužit
Platnost cestovního dokladu končí

Podle kterého právního předpisu se postupuje

a.) Uplynutím doby v něm vyznačené
b.) Ohlášením jeho ztráty nebo odcizení
c.) Uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny
příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti
s uzavřením manželství občana
d.) Pozbytím státního občanství, úmrtím nebo
nabytím právní moci rozhodnutí soudu o
prohlášení držitele cestovního dokladu za
mrtvého
Rozhodnutím orgánu příslušného k vydání CP jestliže:
a) Je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou
nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,
b) Obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně
provedené změny,
c) Jeho držitel podstatně změnil svou podobu
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o
občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech,
ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny dle správního řádu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě
nedodržení povinností

Pokud občan nesplní povinnost nebo poruší zákaz
stanovený zákonem o cestovních dokladech, může být
takové jednání posouzeno jako přestupek.
Například se jedná o porušení těchto zákonem
stanovených povinností:
a.) porušení povinnosti chránit cestovní pas před
ztrátou, poškozením, zničením nebo zneužitím,
b.) odevzdat neplatný cestovní pas.
Za tyto přestupky je možné uložit pokutu až do výše
10.000 Kč.

Nejčastější dotazy k životní situaci

Je možné zapsat děti do e-Pasu?
Ne. Tato možnost byla dnem 30. 06. 2011 definitivně
zrušena. Každý občan, pokud chce vycestovat, musí mít
vlastní cestovní pas.
V případě, že máte dítě v cestovním pase zapsané, je
tento údaj platný pouze do 26. června 2012, po tomto
datu bude moci dítě cestovat jen s vlastním cestovním
pasem.
Je možné zapsat do e-Pasu titul?
Ne. Zapisování titulů do cestovních pasů bylo zrušeno
dnem 31.12.2011.

Další informace

Má-li držitel cestovního dokladu zpřístupněnou datovou
schránku, ministerstvo 60 dnů před skončením platnosti
cestovního dokladu vyrozumí držitele prostřednictvím
datové schránky o skončení platnosti cestovního dokladu.
Doklad o státním občanství se vyžaduje, vzniknou-li
důvodné pochybnosti o tomto údaji a u občanů, kteří
nemají trvalý pobyt na území ČR.
Doklad vydá žadateli příslušná matrika krajského úřadu dle
místa trvalého pobytu žadatele.
Doklady, které občan k vyřízení cestovního pasu
předkládá, musí být předloženy v originálu nebo
úředně ověřené kopii.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní
situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné
formě

Ministerstvo vnitra ČR, kterýkoliv matriční úřad v ČR

Za správnost návodu odpovídá

odbor vnitřních věcí, správní oddělení

Kontaktní osoba

Mgr. Miroslava Citovecká

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2019

Popis byl naposledy aktualizován

20.1.2019

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

