
ŽÁDOST  
O VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PRŮKAZU  

 

Číslo žádosti Číslo průkazu 

K cestě do Platnost do 

Vydal 

Jméno, příjmení a funkce oprávněné úřední osoby 

 V žádosti vyplňte hůlkovým písmem vyznačené rubriky 

Příjmení  

Jméno, popř. jména  

Rodné příjmení  

Statní občanství ČR Datum narození – uveďte ve formátu DDMMRR 
(např. 1. srpna 1953 uveďte ve tvaru 010853)  

Pohlaví (nehodící se škrtněte) muž / žena  Rodné číslo                       / 

Místo o okres (stát) narození 

 

Adresa místa trvalého pobytu (Občan žijící v zahraničí uvede poslední adresu místa trvalého pobytu v České republice) 

 

 

Důvod podání žádosti o vydání cestovního průkazu včetně uvedení státu, kam hodlá žadatel cestovat 

 

Prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje v této žádosti jsou pravdivé a úplné. 

 

  

Datum a místo podání žádosti 

 

Podpis držitele 

Přiložte 2 fotografie 
rozměru 35 x 45 mm.  

Na jejich zadní stranu 

napište rodné číslo. 



Jméno (jména) a příjmení zákonného zástupce, popřípadě jiné oprávněné osoby, která podává žádost za 
občana, jenž není způsobilý k podání žádosti 

Jméno (jména) a příjmení 

 

Oprávnění k podání žádosti ověřeno podle 
 

 

Totožnost ověřena podle 
 

 

Jméno (jména) a příjmení zákonného zástupce, který dává souhlas s vydáním cestovního průkazu pro nezletilého 
občana. Souhlas se vyžaduje k žádosti podané nezletilým občanem starším 15 let nebo k žádosti podané za občana 
mladšího 15 let, například pěstounem nebo osobou, jíž byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy.  
 

Jméno (jména) a příjmení 

 

Oprávnění k podání žádosti ověřeno podle 

 

Totožnost ověřena podle 

 

                                Jméno (jména) a příjmení a datum narození nezletilého občana 

Souhlasím, aby  

 byl(a) držitelem cestovního průkazu 
 

Datum  Podpis 

   

 

                                    Razítko a podpis 

Údaje na žádosti ověřeny podle 

Úřední záznamy 

Potvrzení o uhrazení správního poplatku 

 Totožnost ověřena podle 

……………………….…………….………….. 
 

Datum převzetí cestovního průkazu  

  

Podpis držitele nebo 
jiné oprávněné osoby 

Razítko a podpis 
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