Magistrát města Brna
Odbor správních činností
Oddělení cestovních dokladů

OZNÁMENÍ
držitele cestovního dokladu o

ZTRÁTĚ

ODCIZENÍ

POŠKOZENÍ

ZNIČENÍ

Příjmení a jméno………………………………………..................datum narození…………..………………………
Rodné číslo………………………trvalé bydliště………………………..……………………………………………….
Kontaktní údaje…………………………………………………………………………………………………………….
Zákonný zástupce ……………………………………………………………………..………………………………….
Číslo dokladu……………………….platnost……………………..vydán (kým)………..…………………...…………
Místo, přesná doba, jakým způsobem k hlášené události došlo:
………………………………………………………………………………………………………………..……………..
……………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………....
Poučení občana dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
Držitel je povinen dle § 32, 33 zákona o cestovních dokladech:
s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením,
poškozením nebo zneužitím,
odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný CD nebo CD, který je zaplněn záznamy,
ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, nález CD,
držitel je v zahraničí povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, nález CD 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 CD nalezne nebo jej získá zpět jinou cestou.
Přestupku se dopustí fyzická osoba dle § 34a zákona o cestovních dokladech tím, že
a) poruší povinnost chránit CD před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
b) neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v CD,
c) při opuštění území ČR neoprávněně překročí státní hranice bez platného CD,
d) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití CD,
e) neodevzdá neplatný CD nebo CD, který je zaplněn záznamy,
f) neodevzdá CD v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným
způsobem,
g) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije CD,
h) požaduje nebo přijme CD jako zástavu nebo odebere CD při vstupu do objektu nebo na pozemek,
i) pořídí kopii CD a neprokáže souhlas občana.
Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Brno dne……………………….

Podpis občana:

……….……………………..……………
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