
Žádost 

pro nezletilé (vyplňte prosím osobní údaje a data dané nezletilé osoby!) 

  ☐      cestovní pas      ☐    cestovní pas (48 stran) 
☐    expresní 
vyřízení 

☐     dětský cestovní pas (do 12 let) 

 ☐      občanský průkaz1      ☐   náhradní cestovní doklad     ☐     předběžný cestovní pas 

1. Příjmení   

2. Rodné příjmení   

3. 
Křestní jméno / 
jména 

  

4. 

Změnilo se Vaše jméno od vydání posledního německého cestovního pasu / občanského průkazu? 

 
☐  ne 
 

 ☐   ano, z důvodu 
                          (např. změna jména, adopce) 

5. Datum narození: 6. Místo narození:  

7. Výška:            cm 8. Barva očí: 9. Pohlaví:   ☐  mužské      ☐  ženské    ☐  neurčité  

10. 
Současné bydliště (ulice, č. p., PSČ, obec): 
 
 
E-mail, tel. číslo nebo fax (dobrovolný údaj; při nevyplnění Vás v případě potřeby kontaktujeme poštou): 
 
 

 

  

11. 
 
 
 
 
 

Pokud je v současném dokumentu nezletilé osoby uvedeno německé bydliště 
Poslední bydliště v Německu (ulice, č. p., PSČ, obec): 
 
 

 

Datum odhlášení: 
 

Potvrzení o odhlášení je přiloženo 

     ☐     ano                   ☐  ne (vyšší poplatek!) 
 

12. 
 
 
 
 
 

Údaje o pečovatelích 

 

 1. pečovatel(ka) (např. matka) 2. pečovatel(ka) (např. otec) 

Příjmení   

Rodné příjmení   

Křestní jméno/jména   

Datum narození   

Místo narození   

13. Nabytí německého občanství (v případě prvního vystavení německého dokumentu)  

 

☐ narozením jako dítě německého občana/občanky  

☐ adopcí jako dítě německého občana/občanky  

☐ narozením v Německu jako dítě jiných než německých rodičů   

☐ udělením  

☐ jako vystěhovalec/pozdní vystěhovalec  

☐ jiné:   

  

                                                           
1
 Žadatelé o občanský průkaz, kteří jsou starší 16 let, použijí žádost pro plnoleté žadatele. 



14. Údaje k dalším občanstvím (pro každou žádost o cestovní pas nebo občanský průkaz)  

 

Nezletilá osoba nabyla(a) jedno/více cizích státních občanství nebo jsem zažádal(a) / jsme zažádali pro tuto 
nezletilou osobu jednu/více cizích státních občanství 
  

  ☐     ne (dále viz bod 15)   ☐     ano 

 V případě nabytí cizího státního občanství: 
Nabytí                                    občanství proběhlo dne                                    

 

 

☐ narozením 

☐ automaticky z důvodu                                                              (např. adopce) 

☐ 

☐ 

Na žádost pečovatele / pečovatelky 
 

Bydliště nebo trvalý pobyt při nabytí tohoto občanství na základě žádosti  
 

Ponechání německého občanství bylo schváleno před nabytím cizího státního občanství na základě 
žádosti 

  ☐      
ano,  

dne                             orgánem: 

  ☐      ne 

 

V případě žádosti o cizí státní občanství:  

☐ 
Zažádal(a) jsem / Zažádali jsme pro nezletilou osobu o jedno/více cizích státních občanství a byl(a) 
jsem informován(a) / byli jsme informováni, že v případě získání jiného občanství nezletilá osoba 
může německé občanství ztratit, resp. tuto informaci beru/bereme tímto na vědomí. 

 

15. Údaje o současném německém dokladu, resp. o dokladu, jehož platnost vypršela 

 

    ☐     cestovní pas    ☐ občanský průkaz     ☐ dětský cestovní pas 

 
Číslo dokumentu: 
 

Vystavující úřad: 
 

 Vystaven dne: Platnost do: 

16. Má nezletilá osoba další platné německé doklady?  

 

    ☐     cestovní pas    ☐ občanský průkaz     ☐ dětský cestovní pas 

 
Číslo dokumentu: 
 

Vystavující úřad: 
 

 Vystaven dne: Platnost do: 

 

Výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti a jsou úplné. Všechny údaje budou doloženy předložením příslušných 

dokumentů a/nebo listin (§ 6 německého zákona o cestovních pasech / § 9 německého zákona o občanských 

průkazech). 

 

místo, datum, podpis 1. pečovatele  místo, datum, podpis 2. pečovatele 
číslo pasu nebo obč. průkazu 
___________________________________________ 
 
 

 číslo pasu nebo obč. průkazu 
____________________________________________ 
 



Informace podle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 

 

Německé ministerstvo zahraničí používá pro účely vystavení cestovního pasu, náhradního cestovního 

dokladu nebo občanského průkazu vaše osobní údaje. Osobní údaje jsou všechny informace, které se 

vztahují na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu. Abychom vám zpracovávání údajů 

vysvětlili a abychom vyhověli naší informační povinnosti podle čl. 13 GDPR, sdělujeme vám následující: 

 

[1] Správcem vašich osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je německé ministerstvo zahraničí a jeho 

zastupitelské úřady. Kontaktní údaje naleznete na internetové stránce německého zastupitelského úřadu. 

 

[2] Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů zastupitelského úřadu:  

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních naleznete na internetové stránce německého 

zastupitelského úřadu. 

 

[3] Vaše osobní údaje jsou pro účely vydávání pasů, zjištění jejich pravosti, zjištění totožnosti držitele 

pasu/občanského průkazu a naplnění německého zákona o cestovních pasech resp. zákona o občanských 

průkazech. Právním základem pro zpracování jsou § 4 a § 6 odst. 2 zákona o cestovních pasech a § 5 

a § 9 odst. 2 zákona o občanských průkazech. 

 

[4] Vaše osobní údaje jsou v souladu s § 21 odst. 4 zákona o cestovních pasech / § 23 odst. 4 zákona 

o občanských průkazech ukládány po dobu nejvýše třiceti let po uplynutí platnosti daného dokumentu, ke 

kterému se vztahují. Otisky prstů uložené při podání žádosti jsou v souladu s § 16 odst. 2 zákona 

o cestovních pasech / § 26 odst. 2 zákona o občanských průkazech smazány nejpozději poté, co vám je 

dokument vydán nebo zaslán. 

 

[5] Jako subjekt údajů máte v zásadě následující práva: 

- právo na přístup k osobním údajům (článek 15 GDPR), 

- právo na opravu (článek 16 GDPR), 

- právo na výmaz (článek 17 GDPR), pokud to není v rozporu s pravidly pro uchovávání údajů podle 

zákona o cestovních pasech nebo zákona o občanských průkazech, 

- právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR), 

- právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR), 

- právo vznést námitku proti zpracování (článek 21 GDPR). 

 

[6] Dále máte právo stěžovat si na zpracování svých osobních údajů u úřadu pro dohled nad ochranou 

osobních údajů. 

 

[7] V rámci zpracovávání údajů jsou vaše osobní údaje v případě vystavení cestovního pasu nebo 

občanského průkazu předávány výrobci dokladu za účelem jeho výroby. Úřad zodpovědný za vydávání 

cestovních pasů / občanských průkazů může podle § 22 zákona o cestovních pasech / § 24 zákona 

o občanských průkazech předávat údaje z registru cestovních pasů dalším orgánům státní správy, pokud 

to je nutné pro plnění úkolů v kompetenci daného příjemce. 

 


