
ÎÁDOST O VYDÁNÍ CESTOVNÍ P¤ÍLOHY

V žádosti vyplňte čitelně hůlkovým písmem bíle vyznačené rubriky, *) nehodící se škrtněte.

Datum narození  

Adresa místa
trvalého pobytu

PSČ 

Číslo Platnost do 

Vydal 

Rodné číslo  

Okres 

Příjmení 

Rodné příjmení 

Státní občanství 

Pohlaví *) muž /žena

Údaje o dítěti (občanu mladším 15 let) - vyplní žadatel

Jméno (jména) a příjmení zákonného zástupce, popřípadě jiné oprávněné osoby, která podává žádost za občana mladšího 15 let.

Datum a místo podání žádosti 
Podpis žadatele 

Přiložte
2 fotografie
35x45 mm

Totožnost ověřena podle 
Jméno (jména) a příjmení 

Oprávnění k podání žádosti ověřeno podle

Datum převzetí žádosti
příslušným úřadem Razítko

a podpis  
Údaje na žádosti ověřeny podle

Jméno 
(jména) 

PROHLAŠUJI A SVÝM PODPISEM STVRZUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TÉTO ŽÁDOSTI JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ.



Úřední záznamy 

Jméno (jména) a příjmení zákonného zástupce, který dává souhlas s vydáním cestovní přílohy pro občana mladšího 15 let. Souhlas se
vyžaduje, pokud žádost podává místo zákonného zástupce jiná oprávněná osoba, například pěstoun nebo osoba, jíž byl občan mladší 15
let svěřen do výchovy.

Totožnost ověřena podle 
Jméno (jména) a příjmení 

Jméno (jména), příjmení a datum narození  občana mladšího 15 let

Souhlasím, aby

byl(a) držitelem cestovní přílohy.

Podpis
zákonného zástupce Razítko a podpis Datum

Oprávnění k vyjádření souhlasu ověřeno podle

Datum převzetí
cestovní přílohy

Podpis 

Razítko

a podpis 

Totožnost ověřena podle 



ÎÁDOST O VYDÁNÍ PRÒKAZU
PRO P¤EKRAâOVÁNÍ STÁTNÍCH HRANIC MEZI

V žádosti vyplňte čitelně hůlkovým písmem bíle vyznačené rubriky. V případě nedostatku
místa použijte zvláštní přílohu. 

Datum narození  

Adresa místa
trvalého pobytu

PSČ 

Číslo Platnost do 

Vydal 

Rodné číslo  

Okres 

Příjmení 

Rodné příjmení 

Popis osoby

Výška

Zaměstnání (funkce) 

Název a adresa
zaměstnavatele 

Překračování státních hranic

Tvar obličeje Barva vlasů Barva očí Zvláštní znamení

název státu, druh průkazu

Státní občanství 

(vypisuje se, pokud se popis osoby zapisuje do požadovaného druhu průkazu)

Za účelem 

V době Denní Noční

V místě (úseku) 

V prostoru (do hloubky) 

Jiné údaje zapisované do průkazu
(např. služebna, služební motorové vozidlo)

Přiložte
2 fotografie
35x45 mm

Podpis žadatele 

Datum a místo podání žádosti 

Místo a okres
(stát) narození  

Titul (vědecká hodnost, označení)

Jméno (jména) 

PROHLAŠUJI A SVÝM PODPISEM STVRZUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TÉTO ŽÁDOSTI JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ.



Úřední záznamy 

Zdůvodnění žádosti ve smyslu příslušné mezinárodní smlouvy

Jméno (jména) a příjmení pověřeného zástupce právnické osoby, který podává žádost za občana

Jméno (jména) a příjmení 

V dne
Razítko právnické osoby

a podpis 

Podpis Oprávnění k podání žádosti ověřeno podle

Potvrzení o uhrazení správního poplatku 

Datum převzetí žádosti
příslušným úřadem

Datum převzetí
průkazu pro
překračování
státních hranic

Podpis 

Razítko

a podpis 

Razítko

a podpis  

Totožnost ověřena podle 

Totožnost ověřena podle 

Údaje na žádosti ověřeny podle


