
Problémy při založení uživatelského účtu

Проблеми зі створенням облікового запису
користувача

jste si účet již založili v  minulosti nebo
se vyskytla technická chyba.

Pokud se při založení uživatelského účtu objeví notifikace o tom, že
účet již existuje, je možné, že:

ви вже створили обліковий запис користувача в минулому
сталася технічна помилка

Якщо під час створення облікового запису користувача з’явилося
повідомлення про те, 
що обліковий запис вже існує, можливо, що:



Ящо на вашу адресу електронної пошти був створений обліковий запис
користувача, але ви не пам'ятаєте пароль для входу, натисніть "УВІЙТИ"
та перейдіть до " Я ЗАБУВ/ЛА ПАРОЛЬ."

Введіть адресу електронної пошти, на яку ви створили
обліковий запис користувача. Після цього вам буде
надіслано посилання для зміни пароля. 



V případě, že je na vaši e-mailovou adresu vytvořen uživatelský účet, ale
nepamatujete si přístupové heslo, klikněte 
na ikonu PŘIHLÁSIT SE pokračujte na ZAPOMNĚLI JSTE HESLO.

Zadejte e-mailovou adresu, na kterou máte vytvořený uživatelský
účet. Na tu vám bude následně zaslán odkaz pro obnovení hesla.



Ви отримаєте електронний лист із посиланням для зміни пароля
до вашого облікового запису користувача.

Na e-mail obdržíte odkaz, přes který můžete heslo ke
svému uživatelskému profilu změnit.



Введіть новий пароль.
Натисніть "Зберегти" і перейдіть у верхній правий кут до
кнопки "УВІЙТИ"

Zadejte nové heslo.
Klikněte uložit a pokračujte do pravého horního rohu na tlačítko
PŘIHLÁSIT.



Якщо ви ніколи не створювали обліковий запис користувача на
Інформаційному порталі для іноземців, але система повідомляє,
що обліковий запис вже існує, скористайтеся іншою
персональною адресою електронної пошти.

Під час створення облікового запису користувача важливо використовувати
електронну адресу, до якої у вас є постійний доступ.
Надалі ви використовуватимете адресу електронної пошти та пароль для
входу у свій обліковий запис користувача, де ви зможете редагувати свої
дані або керувати резервуваннями.

Pokud jste uživatelský účet na Informačním portálu pro cizince
nikdy nezakládali, ale systém píše, že účet již existuje, použijte jinou
osobní e-mailovou adresu.

Je důležité při založení uživatelkého účtu použít e-mailovou adresu, 
ke které máte běžný přístup.
E-mailovou adresou a heslem se budete v budoucnu přihlašovat do svéh uživatelkého
účtu, kde budete moci upravovat své údaje nebo spravovat rezervace.


