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Informace o vystavení cestovního pasu, dočasného cestovního pasu 
a dětského cestovního pasu – vystavení občanského průkazu 
 
 
PROČ potřebuji cestovní pas? 
 
V České republice stejně jako v Německu se musíte prokázat a doložit, kdo jste. K tomu exis-
tuje příslušný doklad. V České republice postačí i německý občanský průkaz. Cestovní pas 
potřebujete v zásadě jen tehdy, podnikáte-li cesty do zemí, ve kterých občanský průkaz ne-
stačí, například je-li tam vízová povinnost a vízum musí být nalepeno v cestovním pasu. In-
formujte se prosím předem, zda budete cestovní pas potřebovat. 
 
V zásadě platí pravidlo: kdo se pohybuje v zemích EU/EHP a v mnoha běžných turistických 
destinacích kolem Středozemního moře, cestovní pas zpravidla nepotřebuje. Kdo cestuje 
často do ciziny mimo země EU/EHP, ten by cestovní pas mít měl. 
 
Od 1. ledna 2013 můžete na velvyslanectví v Praze obdržet také občanský průkaz (bližší in-
formace dostupné zde). 
 
 
KDE je možno o cestovní pas zažádat? 
 
Adresa a dostupnost oddělení cestovních pasů velvyslanectví v Praze: 
 
Vlašská 19, 118 01 Praha 1 (Malá Strana) 
 
Nejbližší zastávky MHD: METRO: Malostranská – TRAMVAJ: linky 12, 15, 20, 22, zastávky  
Malostranské náměstí nebo Hellichova; bohužel nemáme parkovací místa! 
 
 
KDY je oddělení cestovních pasů otevřeno: 
 
Oddělení cestovních pasů je otevřeno od pondělí do pátku od 08.30 do 12.00 hod. 
 
 
JAK zažádat o cestovní pas? 
 
Žádosti o cestovní pas je možné podávat jen za osobní účasti žadatele a pouze po před-
chozí internetové rezervaci termínu na oddělení cestovních pasů velvyslanectví v Praze. 
(Výběr termínu) 

https://prag.diplo.de/cz-cs/service/-/1207272
https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?locationCode=prag&request_locale=en
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Při podávání žádosti o cestovní pas (zvaný rovněž „evropský pas“, tmavě červený) a o do-
časný cestovní pas (zelený) jsou u všech žadatelů starších 6 let zapotřebí otisky prstů. Zápis 
dětí do těchto pasů již není možný. 
 
Při podávání žádosti o dětský cestovní pas (tmavě červený v měkkých deskách, pro děti  
do 12 let) však otisky prstů zapotřebí nejsou. Při podávání žádosti musí být dítě přítomno. Od 
šesti let může dítě pas podepsat, od deseti let jej podepsat musí – umí-li psát. Informujte se 
prosím, zda vaše cílová země považuje dětský cestovní pas za dostatečný. Možnost zápisu 
nezletilých dětí do cestovních pasů rodičů již neexistuje. Děti/nezletilí do 12 let mohou namís-
to dětských cestovních pasů získat i „opravdové“ cestovní pasy. Od 12 let musí požádat 
o cestovní pas. Velvyslanectví doporučuje pro dítě zažádat o cestovní pas. 
 
 
JAKÉ podklady potřebuji? 
 
Při podávání žádosti je zapotřebí předložit originál nebo ověřenou kopii následujících podkla-
dů: 
 
Pasy pro dospělé 
 

1. osobní účast žadatele na předem domluveném termínu 
2. stávající cestovní pas / občanský průkaz (německý a/nebo český) 
3. případně průkaz o státní příslušnosti nebo doklad o udělení občanství 
4. vyplněná žádost o vystavení cestovního pasu 
5. biometrická pasová fotografie (viz „Informace k biometrickým pasovým fotkám“;  

dostupné zde) 
6. rodný list, případně i oddací list, a v příslušných případech i rozhodnutí o rozvodu 
7. potvrzení o odhlášení z Německa (pokud bylo poslední bydliště v Německu) 
8. doklad o trvajícím pobytu v České republice (povolení k dlouhodobému nebo trvalému 

pobytu) 
9. ve zvláštních případech je podle okolností zapotřebí předložit další doklady, listiny ne-

bo potvrzení 
 
Pasy pro nezletilé 
 

1. osobní návštěva dítěte a zákonných zástupců (pokud se jeden z rodičů nemůže do-
stavit, je třeba předložit souhlas s vystavením pasu s ověřeným podpisem) 

2. stávající dětský průkaz nebo dětský cestovní pas nebo cestovní pas (pokud existuje)  
3. rodný list 
4. oddací list rodičů nebo doklad o uznání otcovství 
5. osobní průkazy rodičů 
6. vyplněná žádost o vystavení cestovního pasu pro nezletilé; žádost musí být zásadně 

podepsat oba rodiče 

https://prag.diplo.de/cz-cs/service/-/1207272
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7. biometrická pasová fotografie (viz „Informace k biometrickým pasovým fotkám“;  
dostupné zde) 

8. potvrzení o odhlášení z Německa (pokud bylo poslední bydliště v Německu) 
9. případně doklad o pobytu pro Českou republiku (stejně jako u dospělých)  
10. případně průkaz o státní příslušnosti nebo doklad o udělení občanství 
11. v případě, že rodiče nemají společné příjmení používané v Německu, musí rodiče 

před vystavením prvního německého pasu učinit prohlášení o jméně dítěte nebo 
oznámení o narození dítěte. Další informace naleznete pod odkazem  
Oznámení o narození dítěte. 

 
 

KOLIK STOJÍ cestovní pas? 
 
 

Rozhodující je částka v eurech. Poplatky se vybírají dle aktuálního denního kur-
zu (může se od tabulky mírně lišit) v českých korunách. Platba v eurech není 
možná. Můžete platit platební kartou. V závislosti na vydavateli karty musíte 
kartu odblokovat pro platby na internetu. 

1. cestovní pas – žadatel starší 24 let (platnost 
10 let) 
bez odhlášení z Německa  

2.080,- CZK (81,-- €) 
 

3.610,- CZK (141,--€) 

2. cestovní pas – žadatel do 24 let (platnost 6 let) 
bez odhlášení z Německa 

1.500,- CZK (58,50 €) 
2.460,- CZK (96,-- €) 

3. expresní příplatek (pouze u 1. a 2.) 820,- CZK (32,-- €) 

4. dočasný cestovní pas (platnost max. 1 rok) 
bez odhlášení z Německa 

1.100,- CZK (39,-- €) 
1.670,- CZK (65,-- €) 

5. dětský cestovní pas 
bez odhlášení z Německa 

670,- CZK (26,-- €) 
1.000,- CZK (39,-- €) 

6. cestovní průkaz pro návrat do Německa 540,- CZK (21,-- €) 

7. zaslání dokumentu poštou 100,-- CZK 

 
 
 

https://prag.diplo.de/cz-de/service/-/1207272
https://prag.diplo.de/cz-cs/service/geburtsanzeige-cz-seite/1132200
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JAK DLOUHO trvá zpracování? 
 
Zpracování cestovních pasů (1. a 2.) trvá cca 5 týdnů, protože se zhotovují v Berlíně. Pro 
expresní pasy platí odlišná doba zpracování. Bližší informace k expresním pasům obdržíte 
při podání žádosti na přepážce nebo předem telefonicky. 
 
Dočasné cestovní pasy a dětské cestovní pasy mohou být na oddělení cestovních pasů vy-
staveny okamžitě za osobní účasti a předložení všech potřebných podkladů. Tyto cestovní 
dokumenty ale nejsou uznávány ve všech zemích. 
 
 
JAK mohu požádat o pas / občanský průkaz u úřadu, na který to nemám tak daleko? 
 
Žádosti o pas mohou být ze „závažných důvodů“ (např. značně delší nutnost cestování) po-
dány i u místně nepříslušných úřadů (např. pasové úřady v pohraničí Bavorska nebo Saska 
nebo u jiného německého zastupitelského úřadu, např. v Polsku). 
 
Velvyslanectví v Praze však upozorňuje na to, že podání žádosti u místně nepříslušného 
úřadu 
 

 se nedoporučuje, je-li zapotřebí nejprve objasnit některé otázky (např. ohledně užívání 
jména v důsledku sňatku, první žádost o vydání pasu), 

 je výrazně dražší než u místně příslušného úřadu. 
 

V každém případě je vhodné si před cestou na místně nepříslušný úřad nejprve u tohoto úřa-
du ověřit, zda je na něm možné žádost podat. 


