OHLÁŠENÍ
ztráty

odcizení

poškození nebo zničení

zneužití

nálezu

Cestovního dokladu *)
1. Sdělení občana :
Jméno (popřípadě jména) a příjmení …………………………………………………………...
Rodné číslo : …………………………………………………………………………………….
Datum a místo narození : ……………………………………………………………………….
Adresa místa trvalého pobytu : …………………………………………………………………
Druh cestovního dokladu : …………………………….. číslo: ………………………………..
K ohlašované skutečnosti uvádím :
( uveďte dobu, místo a všechny okolnosti související s ohlašovanou skutečností)

Prohlašuji, že údaje jsou pravdivé a úplné. V případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů anebo
zatajení požadovaných údajů jsem si vědom/a toho, že mohu být postižen/a ve smyslu § 21 odst. 1 písm. b, c)
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
Beru na vědomí, že v případě ohlášení ztráty nebo odcizení výše uvedeného cestovního dokladu, podle §
28 odst. 1 písm. b) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech končí tímto dnem jeho platnost.
V případě jeho nálezu jsem podle § 33 odst. 1 zákona o cestovních dokladech povinen/na jej neprodleně
odevzdat orgánu příslušnému k jeho vydání nebo kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
matričnímu úřadu anebo nejbližšímu útvaru policie.
Dále beru na vědomí, že v případě nesplnění povinnosti odevzdat neprodleně cestovní doklad, pokud již
byla ohlášena jeho ztráta nebo odcizení a pokud jej naleznu nebo získám zpět jiným způsobem, se dopouštím
podle § 34a odst. 1 písm. g) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech ve znění pozdějších předpisů
přestupku na úseku cestovních dokladů, za který lze příslušným správním orgánem uložit pokutu do 10 000kč.

V ………………………………… dne ………………..

*) správnou volbu označte křížkem

…………………………………
podpis občana

2. Záznam úřadu, který ohlášení přijal :
Dnešního dne bylo přijato ohlášení ztráty, odcizení, poškození, zničení, zneužití, nález *)
cestovního dokladu – druh ……………………………… číslo ………………………………..
vydaného dne ……………………………. kým ……………………………………………….
Poškozený – zničený *) cestovní doklad byl v souladu s 28 odst. 2a § 32 odst. 4 zákona o
cestovních dokladech zadržen.
Ohlašovateli bylo vydáno „ Potvrzení o odevzdání – zadržení, ztrátě – odcizení cestovního
dokladu *).
Dne : ………………………….

………………………………….
razítko a podpis pracovníka úřadu

3. Záznam o projednání a vyřízení přestupku
Kvalifikace přestupku :

Řešení:
a) Projednání a domluva
b) Podle § 34a odst. 1. písm. …. ) a odst. 2 zákona č. 329/199 Sb., o cestovních dokladech ve
znění pozdějších přepisů byla uložena *) :
bloková pokuta ve výši ………………..Kč

čísla bloků ……………………………….

Poučení: Proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat .
Souhlasím se způsobem projednání přestupku a v případě blokového řízení jsem ochoten
pokutu zaplatit.
V ………………………………. dne ……………..

….…………………………….......
podpis přestupce

c) Jiné řešení *)
V ………………….. dne ………...

……………………………………………………...
razítko a podpis příslušného správního orgánu

*) nehodící se škrtněte

