
 

Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: (+420) 542 542 888, fax: (+420) 542 542 112 

Vaše značka 
Sp. zn. 
Č. j. 
Datum 

MV-54120-2/SC-2018 
14/2018/SZD/MV 
KVOP-27093/2018 
19. června 2018 

Vážený pan 
JUDr. Zdeněk Němec 
ředitel odboru správních činností 
Ministerstvo vnitra 
nám. Hrdinů 3 
140 21  Praha 4 

 

 

Vážený pane řediteli, 

dopisem ze dne 10. května 2018 jsem se na Vás obrátila ve věci vydání cestovního dokladu 

pro děti, které byly svěřeny do péče pěstounům nebo jiným osobám, anebo jim byl 

jmenován poručník. Mám za to, že cestování dětí do ciziny je v České republice běžnou 

záležitostí a k podání žádosti o cestovní doklad pro dítě by v těchto případech neměl být 

vyžadován souhlas soudu. 

Obdržela jsem Vaše sdělení ze dne 30. května 2018, v němž uvádíte, že je-li dítě svěřeno 

do péče, nevyžaduje se podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, souhlas 

soudu s vydáním cestovního pasu. Dále citujete ustanovení § 17 odst. 4 a 5 zákona 

o cestovních dokladech, dle nichž osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče 

podle § 953 občanského zákoníku, nebo pěstoun, kterému byl občan mladší 15 let svěřen 

do osobní péče podle § 958 občanského zákoníku, připojují k žádosti souhlas zákonného 

zástupce, přičemž tento souhlas se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno 

s překážkou těžko překonatelnou. 

K tomu bych chtěla uvést, že správní orgány vyžadují souhlas soudu s podáním žádosti 

o cestovní doklad v případech, kdy z rozhodnutí soudu, kterým bylo dítě svěřeno do péče 

pěstouna nebo jiné osoby, nelze vyčíst oprávnění k podání žádosti o cestovní doklad 

pro dítě a souhlas zákonného zástupce nelze opatřit pro překážku těžko překonatelnou. 

Uvádíte, že Ministerstvo vnitra zastává právní názor, že vydání cestovního pasu není 

běžnou záležitostí a souhlas soudu přichází v úvahu, pokud žádost za občana mladšího 15 

let podává poručník. S přihlédnutím k větším oprávněním poručníka (§ 928 a násl. 

občanského zákoníku) ve srovnání s oprávněními pěstouna a jiných osob (§ 953 a násl. 

občanského zákoníku) je pak pochopitelné, že správní orgány postupují tak, jak jsem 

uvedla v předchozím odstavci. 

Jsem na pochybách, je-li právní názor Ministerstva vnitra k souhlasu soudu s vydáním 

cestovního dokladu pro občana mladšího 15 let pro orgány příslušné k vydání cestovního 

dokladu dostatečně srozumitelný. 

Beru na vědomí Vaši informaci, že Ministerstvo vnitra požádalo o stanovisko Ministerstvo 

spravedlnosti k otázce vyžadování souhlasu soudu s vydáním cestovního pasu pro dítě 

na žádost poručníka a na základě tohoto stanoviska zváží změnu svého právního názoru. 



 

Mám však za to, že vyžadování souhlasu soudu může být otázkou i v některých případech, 

kdy žádá o vydání cestovního dokladu pro dítě pěstoun nebo jiná osoba. 

Očekávám Vaše další sdělení k této problematice. 

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem 

 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., v. r. 
veřejná ochránkyně práv 
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