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Jakje to s cestovnímidok|ady p|o dě|i?

Rodlnné dovo|ené spojené 3 cestovánÍm do ÉhÉnlči znaňénai| Ivy.|Žování
c$tovnÍch dok|ádú. co VšoJg potřoba zaild|t př|cEtovánis dětml? vědó||lsle
n.přÍk|ád' že i déti mohou do čl.nských 6tátú EvroPské unl. a da|ólch
vybBný.h évrcpských z€ň í c.5tov.t ía vhslnÍobéanský p.ůkaz?

c*tov.l pas Iobčánský prúká2FÓu prc d.t. |évnéjší
B|iži * čás dovolenýcn as nlň čeká ňnohé odiny @sta k moň óido hol za hEniÉ
České Íepub|iky PÍo Eslrvánj s dělmi do zahraniĚl jiŽ čtv.tým ok€m p|al|' Žé | ditě
mus| mn v|ashí estovni dok|ad' le|iko. v Ío.e 2012 doš|o naiízením Evropské unie
ke zfušén| ňožnosticestovat na zá06 v estovníň dokladu lodiče' Pío lodičé lo
o!šem neznamená Že se jim kvů| pořizeni ceslovniho dok|adu pÍo děn dovolená
ně]ak zásadrě prodráž| cestovnl pas prc d|lé do 15 |et toliž sloj| 10o Ké a dobu
p|atnostimá slanovenou na5 el

Vzhédém k nestabi|ní bezpečnoslnl situac V někleÚch zemlch k|eré by|y
d|ouhodobě lu.sl ckýmidesl nacemi ]ako napilk ad Egypt nebo Ťurecko' se dá |elos
očekávat náÍúslzájmu o @stová.l po Evopě' á proto jislě polěšl možnosl céstoval
povélšně stálú Evopy pouze sobbnskýň prúkzem Natén jě nynl moŽné
vy@sloval do zemi Ev.opské hié a láké do A|báne, Bosny a He|@govny, Če.né
Ho.y' Mákedonie, NoEka' sÍbska' svý€Eka ana ls|and, cena za vydáni
občá.ského pdkazu pÍo dltě do 15 le| l. 50 Kč a doba jeho p|a|nosti 5 |el.

có.íovnl doklady}soÚ hotovó do !0 dnú
o vy.|zen| @s|ovn|ho pasu nébo občánského pdkazu plo d|lě do 15 |et žádá
zákonný záslupce' ledy zpEvd|a rodič' ktérému slači s dilětem za]l| na nějb|ižŠl
obec.l úlad obce s ÍozšÍřenou působnos!|. KŽádosli' kiercu na m|slé zpEcuie
úlednIk nenI nUlné pík|ádal íotogrdfi úřednlk pořídl 'otoqÉfii dliěte př|mo na ú|adu
pli podánl Žádosl' Pň podánÍ žádosti zákonný záslupe piedk|ádá sVú] průkáz
lotoŽnosl a lodný |st dÍtéle' Vpt|padě' Že Eá dÍlě Wdán jiŽ p|alný obÓanský píůkaz
nebo @stovnldok|ád' |ze ténto p|ed|o'il mlsIo rcdného listÚ'

Lhůt. p.o Ýýdání @stovniho pasu ňebo oběanského průkazu čin|maximá|ně 30 dni]
Vpllpádě vyestováni v k.atš| |hútě né' 30 dnú je možné poŽádát o vydání
@s|ovnÍho pasu ve 2lrá@.é |húlé 6 pÉ@vnlch dnú] tento úkon je ovšem ! dětl
zpop|ahěn pop|álkěn ve výši 2000 Kč, B|ižšl inlomá@ k !'řizďánl osobnich
dok|adú lze na|ézi na webu Minisle6lva vni|E na adÉse
lw.mÝď,c'c|anek/osobni.dÓk|ády

|nío.m.c| néni nikdy do5t
VpřÍPadé' že má dítě ceslova| mimo Evropskou Uni' doporučljéme sé p|edem
inÍomovat u zasllpiie]ského úřadu daného slálu jakéjsou podmínky vslup!' pobylu
a vycestovánl s nezlel]ým dllělem Je laké ťebá dá| si pozor na to' 2é něklelé slály



ňiÍno Evrop3kou u.ii mohou vyŽ.dovat uíčitou ninimá|ni dobu p|atnosti cestovnÍho
dokládu P|i vs|upu na jejich úzgÍil nebo ukončénÍ pobyt! - n€jčas|qi činí
Do'adovaná minimá|ní doba D|al.osli 6 ňěs|c!'

PodlobnoBti k iěmlo ida|šlm podmlnkám (např vlzová povinnos|) |zé zjÉl]l
u z.slt]pil6|ského úfudu daného stá|u' popřÍpáděje |ze nalézl na w.bu l\4 n|sloGtva
záhÍáhlčn|ch věcÍ ww,ma,e v s€kc 'coslljeme. a dá|e včásti.sÉv . územ|-

[9r- Jrn. vÍduméEová
náněslkyně mi.is|É vnil.a

p.o ňze.í s6kca v.l.jné spÉvy


