ODŮVODNĚNÍ POTŘEBY DRŽENÍ DVOU PLATNÝCH CESTOVNÍCH PASŮ ČR

Poučení
Pokud žádáte o vydání nového cestovního pasu
ČR a potřebujete, aby Vám dosavadní cestovní pas ČR byl
ještě po určitou dobu ponechán, můžete být držitelem
dvou platných cestovních pasů ČR pouze v případě, že
tuto svou potřebu náležitě odůvodníte. Odůvodněným
případem se rozumí například vyřízení vízových záležitostí
souvisejících s jednou zahraniční cestou, jestliže cestovní
pas naléhavě potřebujete k jiné zahraniční cestě.
Pokud půjde o odůvodněný případ, městský
nebo obecní úřad podle místa Vašeho posledního trvalého
pobytu v České republice zároveň s vydáním nového
cestovního pasu ČR povolí, abyste si svůj dosavadní
cestovní pas ČR ponechali.
Ale v případě, že úřad příslušný k vydání pasu
Vámi uvedený důvod neuzná, konzulát Vaší žádosti o
ponechání obou platných pasů (i kdyby to mělo být jen na
velmi krátkou dobu) nebude moci vyhovět.

Jestliže uplyne časová platnost cestovního pasu
anebo jestliže je Váš cestovní pas zaplněn záznamy, jste
povinni jej bez zbytečného dokladu odevzdat (např. na
konzulátě nebo na úřadě, který pas vydal). Porušením této
povinnosti byste se dopustili přestupku, za který Vám
může být uložena pokuta až 5.000,- Kč.
Pro úplnost upozorňujeme, že přestupku se
dopustí každý, kdo úmyslně uvede nesprávný nebo
neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný
údaj zatají, anebo kdo úmyslně uvede nepravdivý údaj v
čestném prohlášení u správního orgánu. Za tento
přestupek může být uložena pokuta až 10.000,- Kč.
Toto poučení se vydává na základě § 3 odst. 2
správního řádu č. 71/1967 Sb., podle kterého musí správní
orgány poskytovat občanům a organizacím pomoc a
poučení, aby pro neznalost právních předpisů neutrpěli v
řízení újmu.

Generální konzulát České republiky v Chicagu

-------------------------------------------------------Čestné prohlášení
V souladu s § 39 správního řádu č. 71/1967 Sb. čestně prohlašuji, že potřebuji mít dva
platné cestovní pasy České republiky, a to z těchto důvodů:

Dále prohlašuji, že jsem četl výše uvedené poučení a že mu rozumím.
Jsem si vědom toho, že podle § 39 odst. 3 správního řádu č. 71/1967 Sb. jsem povinen
uvést v tomto čestném prohlášení pravdivé údaje. Byl jsem upozorněn na to, že za uvedení
nepravdivého údaje v tomto prohlášení mi podle § 21 odst. 1 písm. g) a podle § 21 odst. 2
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, může být uložena pokuta až 10.000,- Kč.
Pouze pro úřední záznamy!
Podpis prohlašovatele ověřila:
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