Doporučený postup pro pořízení žádosti o vydání
cestovního pasu
Dokument popisuje variantní životní situace pro podání žádosti o vydání cestovního pasu
se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen „e-pas)
s požadavkem na předložení osvědčení o státním občanství ČR.
Životní situace, kdy není zapotřebí nutně vyžadovat platné osvědčení o státním občanství:
A. Občan, který má platný e-pas nebo občanský průkaz
B. Občan, který má v držení neplatný e-pas nebo občanský průkaz za předpokladu,
že:
1. doklad byl vydán po 1.1.2014 včetně, nebo
2. doklad byl vydán do 31.12.2013 včetně a současně předloží osvědčení o státním
občanství ČR vydané po 1.1.2014 (i když je již aktuálně neplatné)
Občan, který nemá platný e-pas nebo občanský průkaz prokáže svou totožnost rodným
listem nebo oddacím listem či cizozemským dokladem, popřípadě platným cestovním
průkazem ČR.
C. Občan, který byl držitelem e-pasu nebo občanského průkazu, ale nemá jej
k dispozici, za předpokladu, že:
1. doklad byl vydán po 1.1.2014 a nedošlo ke skončení platnosti v něm vyznačené
v době delší než 1 rok od podání žádosti o vydání nového osobního dokladu, nebo
2. doklad byl vydán do 31.12.2013, nedošlo ke skončení platnosti v něm vyznačené
v době delší než 1 rok od podání žádosti o vydání nového osobního dokladu
a zároveň je předloženo osvědčení o státním občanství ČR vydané po 1.1.2014
(i když je již aktuálně neplatné)
Občan, který nemá platný e-pas nebo občanský průkaz a nemá neplatný doklad u sebe,
prokáže svou totožnost rodným listem nebo oddacím listem či cizozemským dokladem,
popřípadě platným cestovním průkazem ČR.
D. Občan, který se narodil v zahraničí po 1.1.2014 včetně a nevztahují se na něj
předešlé body, za předpokladu, že:
1. předloží osvědčení o státním občanství ČR vydané po 1.1.2014 (i když je již
aktuálně neplatné) nebo
2. předloží rodný list vydaný zvláštní matrikou (pro zápis narození do zvláštní
matriky muselo být předloženo osvědčení vydané ÚMČ Praha 1)
Občan, který nemá platný e-pas nebo občanský průkaz, prokáže svou totožnost rodným
listem nebo oddacím listem či cizozemským dokladem, popřípadě platným cestovním
průkazem ČR.
Předložení osvědčení o státním občanství by bylo naopak vždy vyžadováno:
A. Ve všech případech výše neuvedených
B. Pokud osoba není vedena v agendovém informačním systému evidence obyvatel
nebo údaj o jejím státním občanství byl zpochybněn

C. V případě pochybnosti o zachování státního občanství ČR – v návaznosti na údaje
vyplněné osobou v prohlášení o nabytí cizího občanství (např. dotčená osoba
uvede, že nabyla státní občanství USA v roce 2010, disponuje neplatným cestovním
dokladem vydaným v roce 2008, neměla vydáno osvědčení o státním občanství ČR
po roce 2010)
Účelem prokazování státního občanství je zjistit, zda žadatel je od vydání předchozího
cestovního pasu stále občanem České republiky. Občanství mohl pozbýt občan, jemuž byl vydán
cestovní pas před 1.1.2014, pokud nabyl cizí státní občanství způsobem uvedeným v § 17 zákona
č. 40/1993 Sb. (Státní občan České republiky pozbyl státní občanství České republiky dnem, kdy
na základě výslovného projevu vůle (žádost, prohlášení, souhlas nebo jiný úkon směřující k nabytí
cizího státního občanství) dobrovolně nabyl cizí státní občanství. K pozbytí státního občanství
České republiky nedocházelo v případech, kdy došlo k nabytí cizího státního občanství v souvislosti
s uzavřením manželství se státním občanem cizího státu, a to za předpokladu, že došlo k nabytí
cizího státního občanství manžela za trvání manželství. K pozbytí státního občanství České
republiky nedocházelo ani v případech, kdy k nabytí cizího státního občanství došlo narozením. K
pozbytí českého státního občanství docházelo přímo ze zákona a často nastávaly situace, kdy
fyzická osoba takto české státní občanství pozbyla, avšak správní orgány v České republice se o
této skutečnosti nedozvěděly a dotčená osoba je tak i nadále vedena v úředních evidencích jako
český státní občan. Mohlo by se jednat především o občany, kteří se trvale zdržují v zahraničí,
protože trvalý pobyt na území státu je předpokladem pro nabytí jeho státního občanství. Zda žadatel
mohl pozbýt státní občanství, lze zjistit z prohlášení o státním občanství. Prohlášení by tedy měl
vyplňovat vždy žadatel, jemuž byl vydán cestovní pas před 1.1.2014, a to bez ohledu na to, zda v
době podání žádosti je předchozí cestovní pas platný, nebo zda již pozbyl platnosti.
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