Cestovní doklady (CD) - informace
vyřizování žádostí:

o postupu při

Od 1. září 2006 jsou občanům starším 5 let vydávány cestovní doklady se
strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (údaje o
zobrazení obličeje a údaje o otiscích prstů). Údaje o zobrazení obličeje obsahují
cestovní doklady vydávané od 1. září 2006, oba biometrické údaje budou
obsahovat cestovní doklady, které budou vydávané od května 2008. O vydání
cestovních dokladů s biometrickými údaji je možné jen u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana (tj. na MěÚ
Luhačovice) a u tohoto úřadu lze rovněž cestovní doklad převzít.

Dne 25. 4. 2008 nabyl účinnosti zákon č. 140/2008, kterým se
mění zákon o cestovních dokladech a na základě kterého
budou vydávány dětem ve věku od 0 do 5 let tzv. e-pasy.
Žádost o vyřízení e-pasu se podává na MěÚ Luhačovice, kde
se musí dostavit zákonný zástupce žadatele (rodič) i s dítětem
(kvůli pořízení fotografie). K žádosti je potřeba doložit
osvědčení o státním občanství ČR, rodný list dítěte a doklad
totožnosti rodiče.
Platnost těchto cestovních dokladů bude 5 let. Správní
poplatek za vydání e-pasu bude činit 100,-- Kč.
Dnem účinnosti nového zákona již nebudou přijímány žádosti
o vydání cestovních dokladů bez strojově čitelných údajů pro
občany mladší 5 let.
Cestovní doklady vydané do 31. srpna 2006 zůstávají v platnosti po dobu na
nich uvedenou. Je-li v cestovním dokladu zapsáno dítě (občan mladší 15 let),
může toto bez vlastního cestovního dokladu cestovat s rodičem i po 1. září 2006,
nejdéle však do dovršení 15 let věku dítěte.
Od 1. září 2006 nebylo možné do žádného typu cestovního dokladu zapsat dítě
(občana mladšího 15 let).
S účinností od 1. března 2008 bylo obnoveno zapisování dětí do cestovních
dokladů rodičů. Snižuje se věková hranice pro zápis dítěte. Od tohoto data bude
možné zapsat do cestovního dokladu rodiče dítě mladší 10 let. Správní poplatek
za každý zápis činí 50,-- Kč.

Od 1. března 2008 se rovněž obnovuje provádění změn údajů o dítěti zapsaném
v cestovním dokladu (např. změna příjmení zapsaného dítěte).
Rovněž platí, že je-li v cestovním dokladu vydaném do 31. srpna 2006 zapsáno
dítě (občan mladší 15 let), může s rodičem i nadále cestovat do zahraničí bez
vlastního cestovního dokladu nejdéle však do dovršení 15 let věku.

Co je zapotřebí předložit k žádosti o vydání CD se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat?
 K vydání CD pro občana staršího 15 let (platnost CD je 10 let):
platný OP, případně rodný list, oddací list.
Správní poplatek 600,-- Kč (při lhůtě vyřízení do 30 dnů)



K vydání CD pro občana staršího 5 let a mladšího 15 let (platnost CD je 5
let):
rodný list, doklad o státním občanství Při podání žádosti je nutná osobní
přítomnost zákonného zástupce žadatele, který před pracovnicí MěÚ
podepíše tiskopis žádosti a zároveň předloží svůj platný občanský průkaz,
případně rodný list).
Správní poplatek 100,-- Kč (při lhůtě vyřízení do 30 dnů)

Co je zapotřebí předložit k žádosti o vydání CD bez strojově čitelných
údajů (typu BLESK)?


K vydání CD pro občana staršího 15 let (platnost CD je 6 měsíců):
platný OP.
Správní poplatek 1.500,-- Kč.



K vydání CD pro občana mladšího 15 let (platnost CD je 6 měsíců):
RL, osvědčení o státním občanství
Při podání žádosti je nutná osobní přítomnost zákonného zástupce žadatele,
který před pracovnicí MěÚ podepíše tiskopis žádosti a zároveň předloží svůj
platný občanský průkaz, oddací list).
Správní poplatek 1.000,-- Kč.

K žádosti o provedení změn údajů v CD (např. zapsání získaného titulu):
se předkládá platný OP, CD a doklad o získání titulu.

Další informace:
Lhůta pro zhotovení CD se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji činí 30 dnů, CD bez strojově čitelných údajů a bez nosiče
dat s biometrickými údaji se vyřizují do 15 dnů.
Vyhotovený CD je občan povinen převzít osobně, u občanů ve věku do 15 let
má tuto povinnost jeho zákonný zástupce. Osoba oprávněná podat žádost o
vydání CD se může nechat zastupovat zplnomocněným zástupcem na základě
písemné, úředně ověřené, plné moci.

