
Познайомтеся з новою послугою на нашому порталі, яка дозволяє
додавати більше людей віком до 18 років до вашої існуючої
заявки. Після цього вони зможуть відвідувати відділення МВС 
 разом з вами. До вже створеного бронювання для особистого
візиту відділення МВС є можливість додати неповнолітніх тільки 
до 23:59 попереднього дня.

Jak přidat nezletilé osoby k existující rezervaci?   
Як додати неповнолітніх осіб до існуючого резервування?

Seznamte se s novou službou, která vám na našem portálu umožní
doplnit do vašeho existujícího formuláře další osoby mladší 18 let. 
Ty se budou moci dostavit k osobní návštěvě pracoviště spolu s vámi.
Doplňovat nezletilé osoby do již vytvořené rezervace je možné 
pouze do 23:59 předcházejícího dne.



Nejdříve je potřeba přihlásit se do svého profilu. V případě, 
že si nepamatujete přístupové heslo, klikněte na ikonu PŘIHLÁSIT SE 
a pokračujte na ZAPOMNĚLI JSTE HESLO.

Klikněte na tlačítko 
"Upravit formulář" 

Спочатку вам потрібно увійти до свого облікового запису користувача.
Якщо ви не пам'ятаєте пароль для входу, натисніть "УВІЙТИ" 
та перейдіть до "Я ЗАБУВ/ЛА ПАРОЛЬ"

Потім у своєму обліковому записі користувача:
Ve svém uživatelském profilu pak:

натисніть на кнопку
 "Редагувати форму"



Klikněte na tlačítko "Přidat další osobu mladší 18 let". 
Zadejte údaje nezletilé osoby. 
Jestli chcete přidat více takových osob, klikněte poté na tlačítko 
"Přidat další osobu mladší 18 let" .

Натисніть на кнопку "Долучити іншу особу віком до 18років".
Введіть дані неповнолітньої особи. 
Якщо ви хочете додати більше таких осіб, натисніть на кнопку
"Долучити іншу одну особу віком до 18 років".



Свій номер паспорта знайдете
у верхньому правому куті. 

Якщо позначку про тимчасовий
захист вам поставили в

прикордонній перепустці, виберіть
опцію "У МЕНЕ НЕМАЄ

ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТА."

Číslo cestovního pasu najdete 
v pravém horním rohu.

Pokud vám byla dočasná ochrana
vyznačena na hraniční průvodku,

vyberte možnost NEMÁM CESTOVNÍ
DOKLAD.

Прикордонна перепустка / Hraniční průvodka

Як заповнити дані особи до 18 років?
Jak vyplnit údaje nezletilé osoby?

Номер проїзного документа / číslo cestovního dokladu



Ви можете знайти номер візи у
верхньому правому куті, який
містить 9 чисел. Якщо вам був
наданий тимчасовий захист у

вигляді штампа, виберіть опцію "У
МЕНЕ НЕМАЄ ВІЗОВОЇ НАКЛЕЙКИ."

Číslo víza najdete v pravém 
horním rohu. Obsahuje 9 číslic.

Pokud vám byla dočasná ochrana
udělena formou razítka, vyberte

možnost NEMÁM VÍZOVÝ ŠTÍTEK.

Як заповнити дані особи до 18 років?
Jak vyplnit údaje nezletilé osoby?

Номер візової наклейки / číslo vízového štítku



Спочатку виберіть населений пункт, потім адресу, якщо ви не
можете знайти адресу, вкажіть її вручну. 
Якщо адреса неповнолітнього відповідає вашій, натисніть кнопку
"Адреса відповідає адресі особи, яка досягла 18 років".

Nejprve vyplňte obec a potom adresu. 
Pokud ji nemůžete najít ve výběru, napište ji ručně. 
Pokud je adresa nezletilé osoby stejná jako Vaše, zvolte kolonku
"Adresa je stejná jako u osoby starší 18 let".

Як заповнити дані особи до 18 років?
Jak vyplnit údaje nezletilé osoby?

Адреса / adresa



Вибирайте, які відносини неповнолітній має з вами. 
Потім натисніть кнопку "ЗБЕРЕГТИ", потім "ПРОДОВЖИТИ",

потім "НАДІСЛАТИ". Після цього неповнолітня особа
зареєстрована вами може відвідувати відділення МВС разом з

вами.

Vyberte, jaký vztah má vůči vám nezletilá osoba. 
Klikněte na tlačítko ULOŽIT,  potom na POKRAČOVAT a

následně ODESLAT.Poté může vámi zaregistrovaná nezletilá
osoba navštívit pracoviště s vámi. 

Як заповнити дані особи до 18 років?
Jak vyplnit údaje nezletilé osoby?

Відносини з неповнолітньою особою / vztah k nezletilé osobě


