
 Зміна відділення МВС, де ви зарезервували дату особистого візиту для
отримання візової наклейки продовженого тимчасового захисту

Спочатку вам потрібно увійти у свій
профіль. Перейдіть на “Мій профіль“
(Můj profil), а потім на вкладці
“Особисті дані” (Osobní údaje)
натисніть кнопку “Змінити особисті
дані”.  (Změna osobních údajů)

На цій сторінці ви можете змінити
свою адресу. При заповненні адреси 
 спочатку введіть свій муніципалітет, 
а потім почніть вводити вулицю.
Натисніть кнопку “Зберегти”. (Uložit) 

Увага, про зміну місця проживання
також необхідно повідомити в МВС
протягом 3 днів після переїзду. Для
виконання даного зобов’язання
недостатньо змінити адресу в профілі.

Якщо у вас вже є зарезервована дата
особистого візиту для отримання
візової наклейки, рекомендуємо її не
змінювати та прибути на відділення,
де ви попередньо дату
зарезервували.
На інших відділеннях нові дати
можуть бути доступні пізніше.

Якщо ви маєте резервацію особистого візиту відділення МВС, але ви переїхали в іншу область,
можете свою резервацію відмінити, та обрати відділення в області вашої нової адреси. У випадку,
якщо ви відміните резервацію і оберете нове відділення, ви повинні зробити нову резервацію
терміну. Попереджаємо, що вами обране нове відділення може мати вільні терміни пізніше від
попереднього.



Перейдіть на Můj profil/Мій
профіль, а потім на вкладку 
 Detail rezervace/Деталі
бронювання. Потім натисніть на
кнопку  Změna termínu /
редагувати термін

Як внести зміни в реєстрацію,щоб прибути
особисто на інше відділення МВС?  

Якщо ви вирішите змінити
відділення для особистого
візиту МВС для отримання
візової наклейки, на іншому
відділенні можуть бути
доступні нові терміни
пізніше.    

В меню Výběr pracoviště /
Вибрати відділення виберіть
відділення МВС для особистого
візиту, щоб отримати візову
наклейку.  
В меню Výběr data a času /
вибрати дату та час виберіть,
коли ви хочете прибути на
відділення. Потім натисніть на
Pokračovat / Продовжити

Потім перевірте правильність
особистих даних в новій
резервації та натисніть Potvrdit
změnu termínu / Підтвердити
зміну дати



Změna pracoviště Ministerstva vnitra, kde máte rezervovaný termín osobní
návštěvy k vyznačení vízového štítku prodloužené dočasné ochrany

Nejdříve je potřeba přihlásit se do svého
profilu. Přejděte na Můj profil a poté na
záložku Osobní údaje, klikněte na
tlačítko Změna osobních údajů.

Na této stránce můžete změnit svoji
adresu. Při vyplňování adresy zadejte
nejdříve obec, následně začněte psát
ulici. Poté klikněte na tlačítko Uložit. 

Pozor, změnu bydliště musíte také
nahlásit do 3 dnů od přestěhování
Ministerstvu vnitra.
Změna adresy v profilu pro splnění
povinnosti nestačí.

Pokud už máte nějaký termín osobní
návštěvy pracoviště k vyznačení
vízového štítku, doporučujeme jej
neměnit a dostavit se se na pracoviště,
na které jste měli vytvořenou svou
původní rezervaci.
Jiná pracoviště mohou mít dostupné
termíny až později.  

Pokud již máte rezervaci osobní návštěvy na pracovišti Ministerstva vnitra, ale přestěhovali jste se do jiného kraje,
můžete svou stávající rezervaci zrušit a vybrat si pracoviště v kraji vašeho aktuálního pobytu.
V případě, že zrušíte stávající rezervaci a vyberete si nové pracoviště, musíte si vybrat i nový termín osobní návštěvy.
Upozorňujeme však, že nově zvolené pracoviště může nabízet pozdější termíny, než je ten, který máte aktuálně
rezervovaný.



Přejděte na Můj profil/Мій профіль
a poté na záložku Detail rezervace/
Деталі бронювання. Následně
klikněte na tlačítko Změna termínu /
редагувати термін

Jak provést změnu registrace, abych se 
mohl dostavit na jiné pracoviště? 

Pokud se rozhodnete změnit
pracoviště, na které se chcete
dostavit pro vyznačení
vízového štítku, může se stát,
že na tomto pracovišti budou
volné termíny až později.   

V  nabídce Výběr pracoviště /
Вибрати відділення zvolte, na
které pracoviště Ministerstva vnitra 
se chcete dostavit pro vyznačení
vízového štítku.  
V nabídce Výběr data a času /
брати дату та час zvolte, kdy se
chcete dostavit na pracoviště.
Potom klikněte na Pokračovat /
Продовжити

Následně zkontrolujte správnost
údajů uvedených v nové rezervaci
a klikněte na tlačítko Potvrdit
změnu termínu / Підтвердити
зміну дати


