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Letní konzulární jednatelství

• Barcelona (27. července do 2. září 2022)

• Burgas (1. července do 31. srpna 2022)

• Rijeka  (1. července do 31. srpna 2022)

• Split (15. června do 15. září 2022)



Společné policejní hlídky

Chorvatsko: Šibenik a Omiš

Bulharsko: Nessebar a Primorsko



Jakou pomoc může zastupitelský
úřad poskytnout

• V případě ztráty cestovního dokladu vystavit náhradní

cestovní doklad

• Zprostředkovat kontakt s rodinou při nehodě či úmrtí

• Pomoci při repatriaci nemocných, zraněných nebo zemřelých

• Předávat informace příbuzným v případě zatčení (pokud o to

občan omezený na svobodě požádá)

• V případě ztráty finančních prostředků může být úřad

nápomocen při kontaktování rodiny k zajištění pomoci

• Dále pomáhá v jiných vážných situacích, které by si vyžádaly

jednání s místními orgány



Cestování s dětmi

• Dítě musí mít svůj cestovní doklad

• V případě, že nezletilá osoba cestuje v doprovodu jiné osoby než je
rodič nebo zákonný zástupce, doporučujeme ověřit u zastupitelského
úřadu navštěvovaného státu, zda mimo platného cestovního dokladu
nebude vyžadován také písemný souhlas rodičů (zákonných
zástupců) s cestou dítěte do zahraničí popř. doporučujeme
preventivně tento souhlas mít s sebou.

• S cílem předejít případným komplikacím během krátkodobého
pobytu v zahraničí se doporučuje i v případě, že cestuje dítě pouze s
jedním rodičem, mít souhlas toho rodiče, který s dítětem
necestuje. V řadě států může být takový doklad požadován.



Informační zdroje pro veřejnost

Informace ze všech našich zastupitelských úřadů jsou:

• Publikovány a pravidelně aktualizovány na
webových stránkách MZV

• Zprostředkovány Informačním centrem pro
cesty do zahraničí

• Rozesílány prostřednictvím systému DROZD



Informační zdroje pro veřejnost

• MZV dlouhodobě poskytuje veřejnosti přesné a
aktuální informace o podmínkách cestování do
zahraničí

• Dlouhodobě platné informace i krátkodobá
opatření spojená např. s COVID-19 nebo přírodní
katastrofou



Informační zdroje pro veřejnost

• MZV již 2 roky provozuje informační call centrum

• Na letní sezónu bude opět personálně posíleno

• www.mzv.cz/rozcestnik



• aplikaci využívá stále více cestovatelů

• systém do dnešního dne využilo cca 600 000 cestovatelů

Dobrovolná registrace občanů 
při cestách do zahraničí
www.drozd.mzv.cz



Síť úřadů konzulární služby

V zájmu zkvalitňování konzulární služby MZV ČR dále 
rozšiřuje i síť zastupitelských úřadů. 

V současné době má ČR ve světě:

• 115 profesionálních zastupitelských úřadů, které 

poskytují konzulární ochranu našim občanům

• 224 honorárních konzulátů



V roce 2022 bylo otevřeno či znovuotevřeno 7 nových 

honorárních konzulátů např.:

• HK Antalya (Turecko)

• HK Bari (Itálie)

• HK Sv. Tomáš (Svatý Tomáš a Princův ostrov)

Připravuje se zahájení činnosti honorárních konzulátů v:

Kamerunu, Kanadě, Království Tonga, Libérii, 
Maltě, Mexiku, Německu a Polsku. 

Rozšiřování sítě konzulární služby



Přejeme všem pěknou dovolenou v 
zahraničí bez komplikací!

MZV ČR
červen 2022







• Egypt

• Itálie

• USA

• Turecko

• Španělsko

• SAE

• Řecko

Dobrovolná registrace občanů 
při cestách do zahraničí

V letošním roce se nejvíce občanů registrovalo pro cesty do:



Desatero na cesty

1) Sledujte bezpečnostní situaci

2) Zkontrolujte si platnost cestovního dokladu

3) Informujte se o vízové povinnosti ke vstupu do země

4) Pojistěte se a zkontrolujte platnost průkazu zdravotního pojištění

5) Informujte se o vhodném očkování a covidových restrikcích

6) Registrujte svou cestu v aplikaci DROZD

7) Informujte se o podmínkách cestování s dětmi

8) V naléhavých případech kontaktujte český zastupitelský úřad

9) Dodržujte místní zákony, respektujte místní rozdíly

10) Sledujte www.mzv.cz, účet MZV na Twitteru a Facebooku


