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Podací razítko (Штамп подання )

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOČASNÉ OCHRANY
ЗАЯВА НА ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ

I. ÚDAJE O ŽADATELI A JEHO RODINĚ (ДАНІ ЗАЯВНИКА ТА ЙОГО СІМ‘Ї)
Příjmení (Прізвище)

Rodné příjmení (Дівоче прізвще)

Jméno (Ім‘я)

Ostatní jména (ІНШІ РІЗВИЩА)

Místo narození (Місце народження )

Datum narození (Дата народження)

Stát narození (Країна народження )

Státní občanství (Громадянство)
Pohlaví (Стать)
Cestovní doklad (паспорт)

MUŽ / чол

ŽENA / жін

Číslo (номер)

Rodinný stav (Сімейний стан)
SVOBODNÝ(Á) / Неодружений/а

ŽENATÝ(VDANÁ) / Жонатий/Заміжня

REGISTROVANÝ(Á) PARTNER(KA) / ЗАРЕ\СТРОВАНІЙ ПАРТНЕР / ПАРТНЕРКА

ROZVEDENÝ(Á) / РОЗЛУЧЕНА/НИЙ
VDOVEC(VDOVA) / ВДОВЕЦЬ (ВДОВА)

MANŽEL(KA) /ЧОЛОВІК (ДРУЖИНА) nebo (або) REGISTROVANÝ PARTNER(KA) / ЗАРЕ\СТРОВАНИЙ ПАРТНЕР/ КА
Příjmení (Прізвище)

Jméno (Ім‘я)

Datum narození

(Дата народження)

Státní občanství
(Громадянство)

Místo aktuálního pobytu

(Актуальна адреса проживання )

OTEC NEZLETILÉHO ŽADATELE / БАТЬКО НЕПОВНОЛІТНЬОГО ЗАЯВНИКА
Příjmení (Прізвище)

Jméno (Ім‘я)

Datum narození

(Дата народження)

Státní občanství
(Громадянство)

Místo aktuálního pobytu

(Актуальна адреса проживання)

MATKA NEZLETILÉHO ŽADATELE / МАТИ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ЗАЯВНИКА
Příjmení (Прізвище)

Jméno (Ім‘я)

Datum narození

(Дата народження)

Státní občanství
(Громадянство)

Místo aktuálního pobytu

(Актуальна адреса проживання )

DĚTI ŽADATELE (ДІТИ ЗАЯВНИКА)
Příjmení (Прізвище)

Jméno (Ім‘я)

Datum narození

(Дата народження)

Státní občanství
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(Громадянство)

Místo aktuálního pobytu

(Актуальна адреса проживання)

TISKOPIS PLATNÝ OD 28.6.2022

II. POSLEDNÍ BYDLIŠTĚ PŘED PŘÍJEZDEM DO ČR (ОСТАННЄ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ДО ПРИЇЗДУ В ЧЕСЬКУ ЕСПУБЛІКУ )
Ulice (вул)

Číslo (номер)

Město (місто)

PSČ (поштовий індекс)

Stát (країна)

III. PŘÍJEZD, VÍZA A POVOLENÍ K POBYTU V JINÝCH STÁTECH (ПРИБУТТЯ, ВІЗИ ТА ДОЗВІЛ НА ПРОЖИВАННЯ В ІНШИХ КРАЇНАХ)
(1) DEN a MÍSTO vstupu na území států EU (день i місце прибуття на територію ЄС)
(2) Uveďte, zda jste v posledním roce před podáním žádosti měl(a) platné povolení k pobytu nebo vízum.
(вкажіть, чи Ви отримували візи або дозвіл на проживання в інших країнах за останній рік до подачі заяви.)

(3) Žádal(a) jste o dočasnou ochranu v jiném státě EU ?

(Ви подали заяву на тимчасовий захист в іншій країні ЄС ?)

NE/ НІ

ANO/ ТАК

Uveďte, kdy, kde a výsledek (Ведіть коли, де та результат)

IV. UBYTOVÁNÍ a MÍSTO POBYTU ČR (ЖИТЛО та АДРЕСА МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В ЧР)
MÁM zajištěno ubytování orgánem krizového řízení na adrese: (Орган антикризового управління забезпечив мені житло за адресою)
MÁM zajištěno VLASTNÍ ubytování na adrese:* (Самостійно забезпечую житло за адресою):
Ulice (вул)

Číslo (номер)

Město(місто)

PSČ (поштовий індекс)

*Jestliže si ubytování zajišťujete sám(sama), musíte k žádosti předložit i doklad o zajištění ubytování na území !
Якщо ви орендуєте житло, необхідно надати підтвердження про проживання на території !

E-MAIL

TELEFON (Телефон)

Tímto prohlašuji, že všechny informace uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé.
Підписом стверджую повноту та достовірність інформацї, наданої в заяві.
Město
(місто)

Dne (дата)

............................................................................
Podpis (Підпис)
MÍSTO PRO ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY, NEVYPLŇUJTE ! ( МІСЦЕ ДЛЯ ОФІЦІЙНИХ ЗАПИСІВ, НЕ ЗАПОВНЮЙТЕ !)

Bylo zjištěno, že žadatel(ka) je
A) OBČAN UKRAJINY POBÝVAJÍCÍ NA UKRAJINĚ PŘEDE DNEM 24.2.2022
B) Osoba, která je držitelem mezinárodní ochrany na Ukrajině a pobývala přede dnem 24.2.2022 na Ukrajině.
Rodinný příslušník osoby podle písmene A), B), který sám není občanem Ukrajiny a pobýval na Ukrajině přede dnem 24.2.2022.
Manžel(ka)/ registrovaný partner(ka)

Nezletilé nesezdané dítě

Závislý blízký příbuzný, který je součástí rodiny

Cizinec, který není občanem Ukrajiny, byl mu povolen trvalý pobyt na Ukrajině a nemůže se vrátit do země původu.
Dále žadatel(ka) POŽÁDAL(A) / NEPOŽÁDAL(A) o udělení DO v jiném členském státě EU.
Ačkoliv nejsou splněny podmínky, uvedené výše, žadatel(ka) je
Manžel(ka)/ registrovaný partner(ka) držitele DO

Rodič nesezdaného nezletilého držitele DO

Nezletilé nesezdané dítě držitele DO

S OHLEDEM NA VÝŠE UVEDENÉ
se oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany uděluje.
se oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany z důvodu sloučení rodiny uděluje, a to na dobu na kterou bylo vydáno držiteli DO.
JE ŽÁDOST NEPŘIJATELNÁ, NEBOŤ

nebylo prokázáno, že žadatel(ka) je osobou podle § 3 zákona č. 65/2022 Sb.
žadatel(ka) požádal(a) o udělení DO či mezinárodní ochrany nebo ji získal(a) v jiném ČS EU
nebyla podána osobně žadatelem(kou)
žadatel(ka) je občanem ČS EU, státu EHP nebo Švýcarska

Místo pro nalepení kontrolního štítku víza (otisku razítka)

............................................................................
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ULOŽIT (ЗБЕРЕГТИ)

TISKNOUT (РОЗДРУКУВАТИ)

VYMAZAT (ВИДАЛИТИ)

podpis pracovníka vyznačujícího vízum

