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Jak je to s cestovními doklady pr§ děti?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají ivyřizování
cestovních dokladů. Go vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
napříkiad, že i děti mohau do členslqých státŮ Evropské gnie a dalŠich
vybraných evropslqých zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Sestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Bliži se čas dcvolených a s nínr čeká mnohě rodiny cesta k moři či do hor za hranice
České republiky. Pro cestování s dětrni do zahraničí jrž čtvrtým rokem platí, že i dítě
musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v rCIce 2*12 došlo nařízením Evropské unie
ke zrušení rnožnosti cestovat na zápis v cestcvním dokladu rodiče. Pro rodiČe te
ovšem n§znarnená, že s* jim kvůli pařízení cestovního dokladu pro děti dovolená
nějak zásadně prodraží. Cestovní pas prCI ditě do 15 íet tctiž stojí 10G Kč a dobu
platnosti má stanovenou na 5 l*t"

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v něktených zemích, kieré by|y

dlouhodobě turistickými destinacerni. jako například Egypt nebo Tureckc, se dá letos
očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě. a proto jistě potěší moŽnost cestavat
po většině států Evropy psuz§ s občanským průkazem. Na ten je nyní možné
vycestovat do zernl Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Cerné
H*ry, Makedonie, Norska, §rbska, Švlýcarska a na lsland. Cena za vydání
občanského průkazu pís dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnasti 5 let"

Cestovní doklady jsou hotové do 3S dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě dc 15 let žádá
zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajit na nejbližší
obecní úřad obce s rozšířenou působností, K žádosti, kterou na místě zpracuje
úředník, není nutn* přikládat fctcgrafii; úředník pořídí fatcgrafii ditěte přímo na *řadu
při podání žádosti, Při podáni žádosti zákonný zástupce předkládá svrij prŮkaz
iotožncsii a rodný list ditěte, V případě, že má díiě vydán již platný *bčanský pt"Ůkaz

nebo cestovní daklad. lze tento předložit místo rodného listu"

Lhůta pro vydání cestavního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnŮ,

V případě vycestování v krat§í lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydáni
cestovního pasu ve zkrácené thůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí
zpoplatněn paplatkern ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizcvání osobních
dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www. m vcr" cďclanelťosobn i-doklady.

lnformací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestavat mimo Evropskou unii, doporuČujerne se předem
inŤormgvat u zastupitelského úřadu daného státtl, jaké jsou podminky vstupu, pobytu
a vycestování s nezletilým dítětern. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy


