
Якщо термін вашого особистого візиту на відділення МВС минув та через раптову
надзвичайну ситуацію ви не змогли прийти, через два дні після зазначеної дати, ви
зможете зарезервувати нову дату. Нова дата може бути доступна значно пізніше, ніж
дата, яку ви спочатку зарезервували. Якщо ви не встигнете отримати візову наклейку
до 30 вересня 2023 року, термін дії вашого тимчасового захисту закінчиться. Після
цього вам буде потрібно подати нову заявку.

Нову дату ви можете зарезервувати в своєму особистому профілі на інформаційному
порталі для іноземців у вкладці Моє резервування.

Pokud vám propadl termín osobní návštěvy pracoviště Ministerstva vnitra, jelikož jste se na
něj z důvodu náhlé mimořádné události nemohli nedostavit, můžete si za dva dny po
původním termínu zvolit termín náhradní. Náhradní termín může být dostupný výrazně později
než termín, který jste měli rezervovaný původně. Pokud si nestihnete nechat vyznačit vízový
štítek do 30. 9. 2023, vaše dočasná ochrana zanikne. Následně o ni budete muset žádat
znovu.

Náhradní termín si můžete rezervovat ve vašem osobním profilu na Informačním portálu pro
cizince v záložce Moje rezervace/ Моє резервування.

У вас була  зарезервована дата особистого візиту та ви не змогли прибути і
ваш термін минув ? Як можна зарезервувати  нову дату?

Měli jste rezervovaný termín osobní návštěvy, na který jste se nemohli
dostavit, a termín vám propadl? Jak si můžete zarezervovat nový termín?



Přihlaste se ve svém profilu do záložky Dočasná ochrana. Následně
klikněte na tlačítko Detail rezervace v seznamu vedle vaší rezervace. 

Увійдіть у свій профіль і перейдіть на вкладку "Тимчасовий захист". Потім
натисніть на кнопку "Деталі бронювання" поруч із вашим бронюванням. 



V detailech rezervace uvidíte u položky Status informaci, že vaše
registrace je propadlá. Klikněte na tlačítko Nová rezervace. 

У деталях резервувань ви побачите в розділі "Статус" слово
"propadlá", це означає, що термін вашого бронювання

закінчився. Натисніть на кнопку "Нова резервація"



Napište důvod, proč jste se nemohli dostavit na rezervovaný termín.
Potom klikněte na tlačítko Pokračovat.  

Напишіть причину, по якій ви не змогли прийти на
зарезервовану вами дату. Потім натисніть "Продовжити" 

Vytvořte si novou rezervaci. Nejprve vyberte pracoviště. 
Poté klikněte na Pokračovat. 

Створіть нову резервацію. Спочатку виберіть потрібне відділення. 
Потім натисніть кнопку Продовжити.



Vyberte čas a datum
vaší nové rezervace.
Můžete si vybírat z
termínu, které jsou

psány černou barvou.
Červená data už nejsou

k dispozici. 
 

Následně klikněte na
tlačítko Potvrdit.

 

Виберіть час і дату
вашого нового

резервування. Ви можете
вибрати одну 

з дат, позначених чорним
кольором. Червоні дати

більше недоступні. 
 

Потім натисніть на
кнопку Підтвердити.



Zkontrolujte svoje údaje a klikněte na tlačítko Dokončit. 

Перевірте свої дані та натисніть "Завершити".



Svou novou rezervaci si
můžete zkontrolovat.

 
Ve vašem profilu v záložce

Plánované rezervace
můžete kliknout na tlačítko

Zobrazit detaily.
 

Následně se zobrazí
podrobnosti. U položky

Status uvidíte slovo Nová. 

Ви можете перевірити своє
нове резервування.

 
У своєму профілі на вкладці
"Заплановані резервування"
ви можете натиснути кнопку

"Переглянути деталі".
 

Після цього з'явиться
інформація про

резервування. Ви побачите
слово "Nová" у розділі

"Статус"


