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Pasové služby 



Pravidla pro bezproblémové odbavení na 

hranicích: 

 mít platný cestovní doklad s potřebnou minimální dobou 

platnosti 

 použít pouze oficiální hraniční přechod 

 podrobit se pasové, celní a devizové kontrole 

 mít případné další požadované doklady pro přechod 

hranic 



Další požadované doklady pro přechod 

hranic: 

 vízum 

 mezinárodní řidičský průkaz 

 mezinárodní očkovací průkaz 

 pozvání 

 zajištění zpáteční cesty 

 dostatečnou finanční hotovost apod. 



Druhy cestovních dokladů: 

 cestovní pas 

 občanský průkaz 

 diplomatický nebo služební pas 

 cestovní průkaz 

 jiné cestovní doklady 



 

 Od  roku 2006 vydává Česká republika cestovní s pasy s 

digitálním snímkem obličeje, který je pořízen speciálním 

zařízením.    

 V roce 2009 se přidal digitálně zpracovaný otisk prstu. V 

další fázi by se měl objevit i sken oční duhovky. Všechny 

podobné snahy mají vést ke ztížení falšování pasů. 

 Požadavek na zavedení biometrických údajů do cestovních 

dokladů přitom mají i Spojené státy, které tím podmiňují 

udržení bezvízového styku. 



Druhy cestovních pasů v ČR: 

 Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 

s biometrickými údaji  

 Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče 

dat s biometrickými údaji 



Cestovní pas se strojově čitelnými 

údaji a s nosičem dat s 

biometrickými údaji 
 

 Občané starší 15 let ve lhůtě 30 dnů (600 Kč)  

 s dobou platnosti na 10 let 

 Občané do 15 let s dobou platnosti na 5 let  

 (100 Kč) 
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Cestovní pas bez strojově 

čitelných údajů a bez nosiče dat s 

biometrickými údaji 
 

 Ve lhůtě kratší než 30 dnů 

 Doba platnosti 6 měsíců (1 500 Kč, resp. 1 000 Kč) 
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