
M A G I S T R Á T  M Ě S T A  CH O M U T O V 

Odbor dopravních a správních činností 

Oddělení správních činností 

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

 

Z Á Z N A M  
 

OHLÁŠENÍ 

 ZTRÁTY  ODCIZENÍ  POŠKOZENÍ  ZNIČENÍ  ZNEUŽITÍ 

Cestovního dokladu č.:  
Vydaného dne:  

Vydaného kým:  

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE držitele cestovního dokladu (CD) / fyzické osoby odevzdávající CD: 

 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  Rodné číslo:  

Adresa místa trvalého pobytu:  

 

VLASTNÍ SDĚLENÍ držitele CD / osoby odevzdávající CD: 

 

K ohlašované události uvádím: (zejm. doba, místo a všechny okolnosti související s ohlašovanou 

událostí, v případě zneužití CD – identifikační údaje pachatele takového jednání)  

 

.......................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................... 

 
Poučení občana dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech ((dále jen „zákon o cestovních dokladech“) 

 

Držitel je povinen dle § 32, 33 zákona o cestovních dokladech: 

 s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit cestovní doklad (dále jen CD) před ztrátou, odcizením, 

poškozením nebo zneužitím, 

 odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný CD nebo CD, který je zaplněn záznamy, 

 ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zničení nebo nález CD, 

 držitel je v zahraničí povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zničení CD nebo jeho nález nejbližšímu 

zastupitelskému úřadu, 

 kdo získá CD jiného občana, je povinen jej neprodleně odevzdat. Tuto povinnost má i ten, kdo má nebo získá 

CD osoby, která zemřela nebo byla prohlášena za mrtvého, popřípadě ten, kdo hlásil ztrátu nebo odcizení CD, 

jestliže dosavadní CD nalezne nebo jej získá zpět jinou cestou. 

 

Přestupku se dopustí fyzická osoba dle § 34a zákona o cestovních dokladech tím, že: 

 poruší povinnost chránit CD před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím, 

 neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v CD, 

 



 při opuštění území ČR neoprávněně překročí státní hranice bez platného CD, 

 neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití CD, 

 neodevzdá neplatný CD nebo CD, který je zaplněn záznamy, 

 neodevzdá CD v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným 

způsobem, 

 úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije CD, 

 požaduje nebo přijme CD jako zástavu nebo odebere CD při vstupu do objektu nebo na pozemek, 

 pořídí kopii CD a neprokáže souhlas občana, kterému byl CD vydán. 

 
Za přestupek dle zákona o cestovních dokladech lze uložit pokutu do 10 000 Kč. 

 

Prohlašuji, že všechny mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Byl/a jsem poučen/a a jsem si 

vědom/a, že v opačném případě bych se podle ust. § 2 odst. 2 písm. a) zák. č. 251/2016 Sb., o některých 

přestupcích, v platném znění, dopustil/a přestupku, za který mohu být postižen/a ve smyslu § 2 odst. 4 

písm. b) téhož zákona. 

 

   

V Chomutově dne …………………          ……………………………………………..       

podpis držitele CD / osoby odevzdávající CD    

 

ZÁZNAMY SPRÁVNÍHO ORGÁNU:  

 

CD skartován?  ANO         NE dne: ……………………… 

Požádáno o vydání nového CD?  ANO         NE dne: ……………………… 

Další záznamy:   

 

 

 

Přestupek byl vyřešen: 

 

 

 

*) Níže vybrat variantu řešení přestupku 

 

 DOMLUVOU podle ust. § 91 odst. 1 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o 

nich, v platném znění (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“). 

 Uložením POKUTY příkazem na místě podle ust. § 91 a § 92 zákona o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich. 

VÝŠE POKUTY ………………… Kč 

 Bylo o něm rozhodnuto PŘÍKAZEM podle ust. § 90 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich. 

 

 

V Chomutově dne                                     ….……………………………………………………….. 

razítko, jméno, příjmení, podpis oprávněné úřední osoby 


