
ÚDAJE CIZINCE, KTERÉHO SE ZMĚNA TÝKÁ  (ДАНІ ІНОЗЕМЦЯ, ЯКОГО ЗМІНА СТОСУЄТЬСЯ)

Příjmení (Прізвище)

Jméno (Ім‘я)

Datum narození (Дата народження)

Státní občanství (Громадянство)

Změna jména nebo příjmení (Зміна імені чи прізвища)

SŇATEK/ ОДРУЖЕНИЙ(А)

ROZVOD/ РОЗЛУЧЕНИЙ(А)

Dřívější příjmení/ jméno:                                              
(Колишнє прізвище/ім‘я):

TELEFON (ТЕЛ) + 420
E-MAIL

Telefonní ani e-mailový kontakt není povinným údajem, jeho uvedení však usnadní komuni-
kaci. Ні номер телефону, ні адреса електронної пошти не є обов’язковими полями для 
заповненння, але їх наявність можє спрощувати комунікацію. 

OHLÁŠENÍ ZMĚN
 pro držitele DOČASNÉ  OCHRANY - kód  víza „D/VS/U“, „D/DO/667-669“

ПІДПИС ТА КОНТАКТНІ ДЕТАЛІ
Для власників ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ- код візи «D/VS/U», «D/DO/667-669»

OHLAŠOVANÁ ZMĚNA (ТИП ЗМІНИ)

Zaškrtněte změnu, kterou oznamujete. (Позначте тип зміни, про яку ви повідомляєте).

Předložte současně doklad prokazující tuto změnu (např. cestovní doklad). (Namísto originálu cestovního dokladu lze přiložit 
kopii stánky cestovního dokladu s osobními údaji). Додайте також документ, що підтверджує цю зміну (наприклад закордонний 
паспорт). (Ви можете подати лише копію сторінки/сторінок з вашого документа з особистими даними).

Současné příjmení/ jméno:                                              
(Нове прізвище/ім‘яe):

Změna cestovního dokladu (Зміна закордонного паспорта/документа)
Předložte současně nový cestovní doklad (namísto originálu cestovního dokladu lze přiložit kopii strany cestovního dokladu s 
osobními údaji). Додайте новий проїзний документ (Ви можете подати лише копію сторінки/сторінок проїзного документа з особистими 
даними).

Změna osobního stavu (Зміна статусу)
OVDOVĚNÍ / ВДОВЕЦЬ(ВДОВА)

NAROZENÍ DÍTĚTE/ 
НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ

UZAVŘENÍ REGISTROVANÉHO 
PARTNERSTVÍ/ РЕЄСТРАЦІЯ 
ПАРТНЕРСТВА

Předložte současně doklad prokazující tuto změnu, dostačuje kopie oddacího, úmrtního listu, rozsudku o rozvodu nebo rodného listu dítěte. 
Додайте також підтвердження цієї зміни. Наприклад, завірена копія свідоцтва про шлюб, свідоцтво про народження, свідоцтво про 
смерть або про розлучення. 

Změna místa hlášeného pobytu na území (Зміна адреси проживання в Чехії)
Adresa současného místa pobytu (po změně) Поточна адреса проживання, тобто після зміни:

PODPIS A KONTAKTNÍ ÚDAJE (ПІДПИС ТА КОНТАКТНІ ДЕТАЛІ)

 ............................................................................
Podpis (Підпис) 

V(в) dne (день) 

Ulice (вул) Číslo  (номер) Město(місто) PSČ (ПОШТОВИЙ ІНДЕКС)

Tento tiskopis je určen pouze pro ohlašování změn držiteli DOČAS-
NÉ OCHRANY, tedy víz s kódem „D/VS/U“ nebo „D/DO/667-669“.

Ця форма призначена лише для повідомлення про зміни  
ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ з кодом «D/VS/U» або «D/DO/667-669». 

Předložte současně doklad prokazující ubytování na této adrese, jinak nebude změna provedena ! Одночасно додайте документ, 
що підтверджує проживання за цією адресою. В іншому випадку зміна не буде виконана! 
Dokladem o zajištění ubytování může být například nájemní smlouva, podnájemní smlouva, smlouva o ubytování nebo písemné potvrzení vlastní-
ka nemovitosti (bytu) nebo jiné osoby oprávněné nemovitost užívat o tom, že Vám poskytne ubytování (vzor prohlášení je v příloze). Jestliže Vám ubytování 
neposkytuje vlastník nemovitosti(bytu), musí být oprávnění osoby poskytující ubytování užívat tuto nemovitost(byt) také prokázáno. 
Підтвердженням надання житла вважається, наприклад, договір про оренду, договір про суборенду, договір про надання житла, письмове 
підтвердження від власника нерухомого майна (квартири) або підтвердження (зразок заяви в додатку) іншої особи уповноваженої на користування 
майном.  У разі  надання житла не власником майна (квартири), необхідно додати підтвердження на уповноваження цієї особи надавати вжито.



DOČASNÁ OCHRANA
Doklad (potvrzení) o zajištění ubytování

podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území 
Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Já ubytovatel, (jméno, příjmení):

datum narození:

číslo dokladu totožnosti (např. občanského průkazu):

adresa hlášeného pobytu v ČR:

kontaktní telefon:

potvrzuji, že poskytnu ubytování na území České republiky

na dobu od*)

na dobu bez omezení*)

do* nebo

na této adrese:

ulice:

město či obec:

číslo popisné
/orientační

PSČ:

číslo bytu
(jde-li o bytový dům)

vztah k nemovitosti, např. vlastník, spoluvlastník, nájemce, 
společný nájemce, podnájemce:

tomuto cizinci:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Doklad totožnosti, je-li jeho držitelem

Státní příslušnost

POUČENÍ:
Bude-li v tomto dokladu o zajištění ubytování uveden nepravdivě požadovaný údaj, může to mít za následek neprove-
dení požadované změny údaje o místě hlášeného pobytu na území, případně neudělení dočasné ochrany cizinci.

V(в) dne (день) 

 ............................................................................
vlastnoruční podpis ubytovatele

(V případě řízení ve věcech dočasné ochrany NEMUSÍ být podpis na dokladu o zajištění ubytování úředně ověřen; prohlá-
šení lze Ministerstvu vnitra zaslat také elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem ubytovatele nebo z datové schránky 
ubytovatele)

* Nehodící se škrtněte
__________________


	ulice: 
	Příjmení (Прізвище): 
	Datum narození (Дата народження): 
	Jméno (Ім‘я): 
	Státní občanství (Громадянство): 
	PSČ (ПОШТОВИЙ ІНДЕКС): 
	Současné příjmení/jméno: 
	Dřívější příjmění / jméno: 
	telefon: 
	e-mail: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Kontaktní telefon na ubytovatele: 
	Group4: Off
	město či obec: 
	číslo popisné: 
	PSČ: 
	Číslo bytu , jde-li o bytový dům: 
	vztah k nemovitosti: 
	Jméno a příjmení cizince: 
	Datum narození cizince: 
	Doklad totožnosti cizince, je-li jeho držitelem: 
	Státní příslušnost cizince: 
	V(в): 
	dne (день): 
	Group1: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	den skončení ubytování: 
	den začátku ubytování: 
	Uložit: 
	VYTISKNOUT: 
	VYMAZAT: 
	Ulice (вул): 
	Číslo  (номер): 
	Město(місто): 
	jméno, příjmení ubytovatele: 
	Datum narození ubytovatele: 
	číslo dokladu totožnosti ubytovatele: 
	Aadresa hlášeného pobytu ubytovatele v ČR: 
	V: 
	dne: 


