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Letní konzulární jednatelství 
  
Konzulární jednatelství jsou zřizována na přechodnou dobu 
nejfrekventovanější letní turistické sezóny a mají za cíl pokrýt zejména 
ty oblasti, ve kterých čeští občané nezbytně potřebují pomoc 
efektivního konzulárního pracoviště. 

 
Letos budou konzulární jednatelství zřízena v těchto městech:  

• Barcelona (1. července 2019 do 30. srpna 2019) 

• Burgas (21. června 2019 do 7. září 2019) 

• Rijeka  (1. července 2019 do 30. srpna 2019) 

• Split (15. června do 15. září 2019) 



Letní konzulární jednatelství 



Společné policejní hlídky 
  

 

Chorvatsko: Šibenik, Omiš, Vodice 

 

Bulharsko: Primorsko a Nesebar 



Společné policejní hlídky 
  

 Smyslem přítomnosti českých policistů působících v národních 
uniformách ve společných hlídkách s místními policisty je posílení 
pocitu bezpečí českých občanů během jejich zahraniční dovolené. 

 Působení českých policistů, jejich profesionalita, jazyková vybavenost, 
flexibilita, ale i osobní a iniciativní přístup, jsou ze strany 
zahraničních partnerů i českých občanů, kteří pomoc policistů 
vyhledali, velmi kladně hodnoceno. 

 Vloni  naši policisté v Primorsku poskytli v 86 případech tlumočení, 
asistovali v 19 případech okradení a ztráty dokladů, řešili 1 trestný čin 
spáchaný na českém občanovi. Denně pak působili jako preventivní 
hlídka, komunikovali s občany ČR i SR. 

 Telefonní čísla na policisty budou zveřejněna těsně před nástupem 
hlídek do služby 



Rozšiřování sítě konzulární služby 
  
V zájmu zkvalitňování konzulární služby MZV ČR rozšiřuje i síť 
generálních konzulátů.  
 

GK Manchester (od 19.března 2019) 

GK Milán (od 27.března 2019) 



Rozšiřování sítě konzulární služby 
  
Česká diplomacie v současné době disponuje širokou a funkční sítí 

honorárních konzulátů. V současné době má ČR ve světě 

217 honorárních konzulátů a neustále se rozšiřuje.  

 
Od počátku roku bylo otevřeno 9 nových honorárních konzulátů 
v Hondurasu, USA, Trinidadu, Kolumbie, 2 v Indii, Francii a 
Myanmaru a připravuje se otevření HK na Filipínách, Japonsku a 
Kanadě. 
 
V místech, kde doposud nemá ČR své konzulární zastoupení ani 
formou honorárního konzulátu, se může český občan v nouzi obrátit na 
kterékoli diplomatické zastoupení členského státu EU v dané 
zemi přítomný (Směrnice EU  č. 637 z roku 2015) 
 



Setkání HK – 18. - 22.6.2019 
 
 

• 3. setkání (2008, 2013) 
 

• 176 HK + 120 doprovodných osob 



Síť zastupitelských úřadů ČR 



DROZD - drozd.mzv.cz 



• aplikaci využívá stále více cestovatelů 
 

• systém do dnešního dne využilo přes 318 000 cestovatelů 
 

• aktuálně je nejvíce českých občanů zaregistrováno v: 

• Egyptě (339) 

• USA (268) 

• Turecku (252) 

• Novém Zélandu (238) 

DROZD - drozd.mzv.cz 



• V roce 2018 bylo rozesláno v 53 případech rozesláno 

5206 SMS zpráv 

 

• V roce 2019 bylo rozesláno v 26 případech rozesláno 

2152 SMS zpráv 

 

• V roce 2019 byla aplikace rozšířena i o možnost 

dočasného sdílení polohy s vybranou osobou 

 

DROZD - drozd.mzv.cz 







Statistika konzulárních případů 
za rok 2018 

Úmrtí 579 

Düsseldorf 42 

Madrid 23 

Paříž 20 

Vídeň 18 

Athény 11 

Náhradní cestovní doklad 3223 

Londýn 1149 

Paříž 226 

Haag 137 

Dublin 120 

Brusel 109 



Statistika konzulárních případů 
za rok 2018 

Celkově ve vazbě nebo 
výkonu trestu 

944 

Londýn 306 

Vídeň 84 

Washington 53 

Záhřeb/Mnichov 47 

Chicago 23 

Zranění 212 

Řím 48 

Záhřeb 14 

Athény 13 

Brusel 10 

Bukurešť/Vídeň 7 







BREXIT a krátkodobé pobyty v UK 

• Pro české občany, z hlediska krátkodobých cest do UK, se za 
současné situace nic nemění.  

• Do Británie budou moci přicestovat na platný občanský 
průkaz nebo cestovní pas. 

• Nadále platí Evropský průkaz zdravotního pojištění 
(EHIC). Ošetření ve státních zdravotnických zařízeních budou 
vzájemně mezi ČR a Velkou Británií proplácena. 

• Nadále platí při vstupu řidičský průkaz ČR. Při cestách, 
jejichž termín koliduje s datem možného vystoupení Velké 
Británie z EU, doporučujeme i zajištění mezinárodního 
řidičského průkazu. 

• Velké Británie očekává, že řidiči cestující do Velké Británie 
budou mít platnou Zelenou kartu a platné potvrzení o 
zákonném pojištění motorového vozidla. 



Jakou pomoc může zastupitelský 
úřad poskytnout 
 

• V případě ztráty cestovního dokladu vystavit náhradní 
cestovní doklad 

• Informovat příbuzné při nehodě či úmrtí 

• Pomoc při repatriaci nemocných, zraněných nebo zemřelých 

• Předávat informace příbuzným v případě zatčení  (pokud o to 
občan omezený na svobodě požádá) 



Jakou pomoc může zastupitelský 
úřad poskytnout 
 

• Zastupitelské úřady ČR v zahraničí poskytují asistenci českým 
občanům, kteří se ocitnou v nouzi v důsledku nešťastné 
události. Jedná se zejména o případy odcizení nebo ztráty 
cestovního pasu nebo náhlého onemocnění, úrazu či havárie.  

• 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.  

• Pokud občan cestuje s cestovní kanceláří, měl by se v první řadě 
obracet na svého delegáta 



Jako stav nouze nelze kvalifikovat 
situace…  
 

• Stavem nouze není, pokud občan přicestoval do zahraničí 
bez dostatečných finančních prostředků na cestu a 
pobyt 

• Zastupitelský úřad rovněž nemůže hradit platby za 
zdravotní ošetření nebo pobyt v nemocnici, vyšetřovat 
protiprávní jednání či zasahovat do soudních řízení.  

• Nedbalostní jednání rovněž nelze posuzovat jako stav 
nouze.  



Užitečné informace při cestách do 
zahraničí 
   



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 

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 



Účelové sňatky 
 
• Počet sňatků stoupá vždy v návaznosti na předchozí turistickou 

sezónu, po krátkém seznámení během dovolené, nebo přes sociální 
sítě. Výrazné procento takovýchto sňatků lze hodnotit jako účelové.  

• Občanky ČR/EU jsou během dovolené nebo po internetu 
kontaktovány muži z těchto zemí za účelem seznámení, s cílem 
získat finanční prostředky či pobytové povolení v EU. Často takový 
„ctitel“ udržuje paralelně více podobných vztahů. 

• MZV doporučuje seznámit se před cestou s teritoriem a jeho 
kulturními zvyklostmi alespoň v rozsahu informace uvedené na 
stránkách MZV. 

 
 

 



Účelové sňatky 



Cestovní doklady ČR  
 

• Od července 2018 platí zákon č.  195/2017 Sb. Tato novelizace se 
dotkla i zákona o cestovních dokladech.  

• Podle této novelizace může občan požádat o vydání 
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 
24 hodin (pouze na pracovišti MV ČR), nebo do 5 pracovních dní.  

• Mimo EU lze cestovat na platný občanský průkaz i do dalších 
zemí, např. do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Srbska, 
Gruzie, Makedonie a Moldavska. 

• Podmínky doporučujeme prověřit před cestou u zastupitelského 
úřadu cizího státu.  



Informační zdroje 

• www.mzv.cz internetové stránky MZV 

• Zastupitelské úřady ČR v zahraničí 

• Zastupitelské úřady cizích zemí v ČR  

• Zastupitelské úřady jiných členských států EU v zemích, kde 

ČR nemá zastoupení 

 

• www.mvcr.cz – Osobní doklady  

• www.mmr.cz – Dovolená bez starostí 

• www.uamk.cz – Ústřední Automotoklub ČR 



Konzulární odbor MZV ČR 
červen 2019 


