
Jak správně dokončit proces online registrace k prodloužení
dočasné ochrany a rezervovat se termín osobní návštěvy k

vaznačení vízového štítku? 

Як правильно завершити процес онлайн-реєстрації для
продовження тимчасового захисту, та записатися на

особистий візит для вклейки візи?

Онлайн-реєстрація для продовження тимчасового захисту завершується тільки
після бронювання конкретної дати для вклейки візи. Без цього ваш тимчасовий
захист не буде продовжено до 30.09.2023. 

Щоб забронювати дату і завершити процес, увійдіть у свій профіль користувача на
сайті www.prod.frs.gov.cz.
Після бронювання буде Ваш тимчасовий захист продовжений.

Online registrace a s tím související prodloužení dočasné ochrany do 30. 9. 2023 je
završena až po rezervaci konkrétního termínu k vyznačení vízového štítku.
Bez toho není rezervace dokončena a nedojde tak k prodloužení vaší dočasné ochrany. 

Pro vytvoření rezervace a dokončení celého procesu se přihlaste do svého osobního
profilu na www.prod.frs.gov.cz.
Rezervací termínu bude Vaše dočasná ochrana prodloužena.

https://prod.frs.gov.cz/
https://prod.frs.gov.cz/


Potvrzení, že byla registrace úspěšně dokončena
Підтвердження успішного завершення реєстрації

Перевірити, що реєстрація була успішно завершена, можна 
в розділі „Підтвердження про реєстрацію для продовження
тимчасового захисту“. Більше інформації можна знайти тут:
PDF підтвердження (gov.cz)

To, že byla registrace úspěšně dokončena můžete ověřit v sekci
„Potvrzení o registraci k prodloužení dočasné ochrany“. Více informací
nalzenete zde: PDF potvrzení (gov.cz)

https://prod.frs.gov.cz/wp-content/uploads/2023/02/PDF-potvrzeni.pdf
https://prod.frs.gov.cz/wp-content/uploads/2023/02/PDF-potvrzeni.pdf


Nejčastější problémy

Найпоширеніші проблеми

Ви увійшли під правильним обліковим записом
користувача? Якщо у вас є кілька облікових записів та
різні адреси електронної пошти, завжди входьте з тої, де
ваші дані були перевірені системою МВС. Завжди
продовжуйте в бронюванні в тій самій формі.

Přihlašujete se pod správným uživatelským účtem?
Pokud máte založené více uživatelksých účtů na různé 
e-mailové adresy, přihlašujte se vždy do toho, kde proběhlo
ověření Vašich údajů se systémy Minsiterstva vnitra.
Vždy pokračujte v rezervaci termínu v rámci jednoho formuláře. 



Nejčastější problémy

Найпоширеніші проблеми

При заповнюванні даних ви ввели неправильну адресу?
Все одно завершіть реєстрацію та оберіть одне з
відділеннь запропонованих системою. Це продовжить
Ваш тимчасовий захист. Потім Ви можете змінити
адресу в своєму профілі користувача та обрати інше
відділення.

Při vyplňování údajů jste zadali špatnou adresu?
I tak registraci dokončete a vyberte si z pracovišť, které vám
systém nabídne.
Tím vám bude dočasná ochrana prodloužena.
Následně si můžete adresu pobytu v uživatelském profilu
změnit a vybrat si jiné pracoviště k osobní návštěvě.



Nejčastější problémy

Найпоширеніші проблеми

На обраному Вами відділенні немає вільних дат для
особистого візиту? 
Перевірте, які дати доступні в інших відділеннях, з яких Ви
можете вибрати. Дати відділення також можуть бути
недоступні, наприклад, через налаштування вашого
браузера.

Nenabízí vám vybrané pracoviště dostupné termíny k osobní
návštěvě?
Zkuste, jaké termíny jsou volné na ostatních pracovištích, ze
kterých si můžete vybrat.
Termíny pracoviště se mohou jevit jako nedostupné například i
kvůli nastavení prohlížeče.


