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Postup pro registraci na internetový objednávací 

systém MVČR 
 

1. Jděte na stránku: frs.gov.cz 

2. Klikněte na Registrovat se 

 

3. Zadejte svou e-mailovou adresu (každá registrovaná osoba  

musí mít vlastní e-mail). 

4. Vyčkejte na informační e-mail z adresy noreply@frs.gov.cz. V e-mailu klikněte na odkaz. 

 

 

 

 

 

 

5. V odkazu vyplňte všechny údaje dle cestovního dokladu (pasu), dbejte na to, aby to byl pas 

registrovaný na pracovišti OAMP, v případě nenahlášeného pasu zadávejte informace ze 

starého pasu. 

6. Před uložením zkontrolujte, zda jste všechny informace zadali správně. 

7. Po kontrole údajů, stiskněte- 

SOUHLASÍ, DATA JSOU 

ZADÁNA SPRÁVNĚ, 

 a pak REGISTROVAT SE.  
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8. Na Váš e-mail Vám přijde další zpráva, opět klikněte na odkaz, na internetové stránce 

stiskněte PŘIHLÁSIT SE, zarolujte dolů a zadejte Vámi vytvořené heslo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

9. Po zadání hesla se Vám v pravém horním rohu obrazovky objeví ikony Rezervace termínu a 

Moje rezervace. Stiskněte Rezervace termínu a můžete si zvolit účel návštěvy na OAMP, 

datum a čas. Při stisknutí ikony Moje rezervace se Vám zobrazí Vámi vytvořené rezervace.  

 

10. Důležité informace  

- Každá osoba může vlastnit jen jeden účet s jedním zaregistrovaným emailem. Pokud Vám účet 

nefunguje, nezkoušejte jiný email pro registraci stejné osoby. 

 - Často se stávají chyby pro vyplnění data narození, data platnosti pasu nebo čísla pasu. V případě, že 

zadáte některý z údajů chybně, tak čekejte na opravu z pracoviště OAMP. V rozsahu několika hodin 

maximálně dní bude chyba upravena a účet funkční.  

- V případě Vašeho prvního pobytu na území ČR, kdy nemáte ještě registrovaný cestovní doklad na 

OAMP, se můžete registrovat stejně, pouze systém nahlásí chybu, která bude pracovištěm v rozsahu 

několika hodin maximálně dnů opravena, a budete se moci rezervovat termín.  

- Věnujte pozornost bodům: Pobývám a budu pobývat v ČR za účelem studia vysoké školy a  

Jsem rodinný příslušník občana EU. Pokud nepatříte ani do jedné kategorie tak tyto položky nechte 

neoznačené.  

 

V případě potřeby nás můžete kontaktovat  

- na adrese: Velká Hradební 33, 400 01 Ústí nad Labem 

- na telefonním čísle: +420 475 216 536 

- nebo na e-mailu: usti@p-p-i.cz 

 


