Včasnévvřízení osobních dokladů před letní sgjlónou
Plánujete tetní dovolenou v zahraničía nemáte pIatný
cestovní pas?

qfu

Požádejte o vydání nového cestovního pasu včas a nenechávejte podání žádosti až do doby před
letní turistickou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným frontám na úřadech, ušetříte čas, nervy a peníze.
Zavydáni cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatíte správní poplatek 600 Kč, u dětí mladších 15let
100 Kč.

Nestačili jste podat žádost o vydání cestovního pasu ve thůtě 30 dnů?
MŮŽete podatžádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů.
Správní poplatek u cestovního pasu vydaného do 24 hodin pracovního dne,Einí 6ooo Kč (u občanůmladších í5let
2 000 KČ) a 3 000 Kč u cestovního pasu vydaného do 5 pracovních dnů (u oběanů mladších 15 let 1 000 Kč). Za tento
PoPlatek obdrŽÍte plnohodnotný cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji s platností
10let (u občanůmladších15 let s platností5 let).

MáteJi Platný cestovní pas, zkontrolujte si dobu jeho platnosti. Hodláte-li cestovat mimo Evropskou unii, zjistěte
sl u velvysIanectví daného státu, jakou minimá|ní dobu platnosti cestovního pasu_Fizí stat vyžaduje. požadovaná
minimální doba platnosti cestovního pasu můžebýt například 6 měsícůode dne vstupuhebo vyťestování z územícizího
státu. Dále se informujte, zda je ke vstupu a pobytu na územídaného státu třeba vízum,

Nestačilijste si vyřidit cestovni pas a cestujete v rámci EU?

k

cestám do států EU můžetejako cestovní doklad použít občanský průkaz. Rovněž lze občanský průkaz použít
p i k cestování do těchto států: Norsko, Šuýcarsko, Lichtenštejnsko, lsland, Albánská repuhrlika,
;*
=

Bosna a Hercegovina,
Srbská republika.

Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika, Moldavská

republika,

Standardní lhŮta pro vydání občanského průkazu je 30 dní. Stejně jako u cestovních pasů
je moŽné vyhotovit občanský průkaz i ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne
nebo do 5 pracovních dnŮ. Je však nutné počítatse zvýšeným správním poplatkem, a to 1 000 Kč za občanský průkaz
vYdaný do 24 hodin (u občanůmladších 15 let 500 Kč) a 500 Kč u občanskéhoprůkazu vyhotoveného do 5 pracovních
dnů (u občanůmladších15 let 300 Kč).

Má vaše dítě občanský průkaz?

l dítě mladŠÍ15 let mŮže cestovat na občanský průkaz. Pro děti do 15 let jesprávní poplatek za vydání občanského
PrŮkazu Pouze 50 Kč a jeho platnost je 5 let. Dětem do ,t5 let vyři{je osobní doklad zákonný zástupce,
a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na úřadech městských částíPrahy 1 až 22),
PoPřÍPadě u Ministerstva vnitra, pokud žádá o občanský průkaz nebo cestovní pas ve zkrácené lhůtě.

UPozorňujeme na skuteČnost, že i narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničícestovní doklad (občanský průkaz
nebo cestovní pas). Rodný list dítete není cestovním doktadem.
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Vydávání cestovních pasů ve
zkrácených !hůtách
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Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům,kteří potřebují
urychleně vycestovat do zahraniěí.

podáni žádosti
Občan mŮže požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:
. v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
o do 5 pracovních dnů.
Občan můžežádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:
o u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností(,,ORP*),
o v Praze u úřadu městské části Praha 1 až22 (,,ORP*),

o

,,,,,,,,,,,,,,,;
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u Ministerstva vnitra.

ObČan mŮže při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslonebo e-mail
a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti přewetívyhotoveného dokladu.
Přewzetí cestovního pasu
Občan mŮže převzít cestovní pas vydaný v pracovníóh Onecď'do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra
- adresa: Na Pankráci 72. Praha 4 (metro G - stanice ..Pražského povstání"|.
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů můžepřevzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu
obce s rozŠířenoupŮsobností či úřadu městské části Praha 1 až22, u kterého podal žádost o jeho

vydání.

Správní popIatky
ObČan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu,
kdeŽádostp,odal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské
Části Praha 1 až22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplati prvníčást správního poplatku
při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.
Přehled správníeh poplatkú za vydání cestavn§}ro pa§il v§ tkrácerr,ýclt trhút*ch
Vydání do 24-hodin v'pracóvnich
dnech
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vŠechny občansképrůkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním
elektronickým čipem (rušíse vybírání správního poplatku 500 Kč zavydání občanského
průkazu s čipem),

občan se mŮže sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (můžetak učinit
i později); aktivace vyžaduje zadání identifikaěního osobního kódu a deblokaěního osobníňo
kódu (4 - 10 číslic)- zadání není povinné,
aktivovaný čip umožnívyužíváníoběanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele
a k přístupu k identifikačním údajůmdržitele,
,,

"o

dosavadní občansképrůkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná

výměna dokladů),

oběanské prŮkazy bez strojově čitelných údajůs dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány
pouze z důvodu voleb,

o lhůta.pro vydání oběanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat
oběanské prŮkazy za správní poplatek v kratšíchlhůtách, a to v pracovních dnech
"

do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů,

oběanské prŮkazy v kratšíchlhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou
pŮsobností (v hl,m. Praze úřady městských částíPrahy 1 až 22), ale také Ministerstvo
vnitra,
a

a

obČan mŮže při podání žádosti o vydání občanskéhoprůkazu zadat své telefonní číslonebo
e-mail a na úýedený kontakt mu bude zastána informace o možnosti převzetí dokladu,

pracovních dnech do 24 hodin lze pouze
u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72. Praha 4 (metro C - stanice ..Pražského

převzít oběanský průkaz vydávaný
poys!ání").,
a

v

vvdání občanskéhonrůkazu v pracovních dneeh do 24 hodin

POáDAT lze

- u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů

městských částíPraha 1 až22) nebo u Ministerstva vnitra

PŘEVZ|T lze - pouze u Ministerstva vnitra

vvdání oběanského prtlkazu do 5 pracovních dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částíPraha 1 až22) nebo u Ministerstva vnitra

PŘEVZÍT Ee

-

u obecního úřadu obce s rozšířenou působnostív místě podánížádosti nebo

u Ministerstva vnitra

vvdáni občanskéhoprůkazu do 30 dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částíPraha 1 až22}
(nelze žádat u Ministerstva vnitra)

PŘEVZÍT Ee

-

u obecního úřadu obce s rozšířenou působnostív místě podl§lí žádo*sti nebo

u obecního úřadu obce s rozšířenou působností,kteqý si občan uvede do žádosti

za správní poplatek 100 Kč
(nelze přebírat u Ministerstva vnitra)

správní ponlatkv za wdání občanskéhoprukazu pro občana mladšího1§ let

-

ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč,
ve lhůtě do 5 pracovních dnů - 300 Kč,
ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech

- 500'Kč,

Správní poplatkv za wdání oběanského průkazu pro občanístar§ího

-

ve lhůtě do 5 pracovních dnů - 500 Kč,
ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech

í5let ve zkrácené lhůtě

- í000 Kč.

§DE se ql#Í správní ponlateF za wdáni občanskélloprůkazu ve zkrácené lhůtě:
Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek
Pokud požádá o vydání občanskéhoprůkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou
pŮsobností (dále jen ,,ORP") a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen ,,MVu),
vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV.
při podání žádosti.
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