Особистий ідентифікаційний номер, або rodné číslo

Кожен іноземний громадянин, якому було видано дозвіл на постійне проживання (ПМЖ)
або на тимчасове (ВНЖ) більше 90 днів в Чехії, повинен звернутися до Міністерства
внутрішніх справ з проханням присвоїти йому особистий ідентифікаційний номер (rodné
číslo). Його видачею займається Департамент з надання притулку та міграційної
політики. Виконання цих дій підлягає закону § 14 бук. d) п. 5 Закону № 133/2000 Св. зак.
ЧР "Про реєстрацію населення, в редакції останніх змін". Для того щоб отримати
особистий номер, необхідно прийти до відділення Департаменту, яке надавало вам
притулок або видавало дозвіл на перебування, і подати всі необхідні документи (про них
мова піде нижче). Те ж стосується і громадян Євросоюзу, які хочуть проживати на
території ЧР понад 90 днів.

Що таке особистий номер?

Особистий ідентифікаційний номер - це десятизначний номер, який можна розділити без
залишку на 11. Перші дві цифри позначають рік народження, другі дві - місяць
народження (у жінок до нього додають ще 50), треті - служать позначенням дня
народження. Чотиризначний закінчення номера є відмітним знаком громадян, які
народилися в один і той же календарний день. Ідентифікаційні номери для фізичних
осіб, які народилися до 1 січня 1954 році, мають таку ж структуру, однак вони
складаються з 9 цифр з тризначним закінченням. Їх також можна поділити без залишку
на 11.

Способи подачі заяви

Подавати заяву на присвоєння особистого ідентифікаційного номера можна особисто, за
допомогою пошти або електронним способом. У разі якщо ви хочете бути присутнім
особисто при подачі заяви або відправити його з іншими документами поштою, то вам
необхідно звернутися до відділення Міністерства внутрішніх справ за адресою náměstí
Hrdinů 3, 140 21 Praha 4. Подати заяву електронним чином можна на інтернет-сайті МВС
Чехії або відправити його на е-мейл osc@mvcr.cz.
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Заява та документи

Обґрунтовану заяву про присвоєння ідентифікатора має бути виконано в письмовому
вигляді. У ньому повинна міститися наступна інформація: ім'я (або імена), прізвище (і її
можливі варіації), дівоче прізвище, дата народження, місце і район народження
(іноземцям також необхідно вказати країну, в якій вони народилися), стать і
громадянство. Заява має бути написано по-чеськи або переведено і завірено у нотаріуса.

Заява про присвоєння ідентифікатора, відправлений поштою, має також містити
завірену підпис заявника. Цього не потрібно, якщо ви будете підписувати заяву перед
співробітником МВС. Якщо ви вирішили просити про присвоєння номера по інтернету, то
ваш підпис повинна бути гарантована кваліфікованим сертифікатом, який видається
органом, що надають послуги сертифікації.

До заяви необхідно додати свідоцтво про народження, яке потрібно буде перевести на
чеську мову, а переклад завірити в нотаріуса. Якщо ви подаєте заяву за допомогою
електронних технологій, то воно, як і додатки, має бути виконано в форматі PDF або
JPEG.

Заяву можна написати як у вільній формі, так і на особливому формулярі, який можна
знайти на офіційному сайті МВС ЧР або в самому відділенні, куди ви звернетеся. За
подачу заяви про присвоєння особистого ідентифікаційного номера необхідно заплатити
1000 крон. Оплачувати внесок не повинні громадяни країн Євросоюзу та інших держав,
які уклали Договір про європейський економічний простір. У разі особистої подачі з
собою необхідно принести платіжну марку. Якщо ви подаєте заяву електронним чином,
то комісію слід сплатити переказом на рахунок. Це допустимо і в разі особистої подачі.
Особистий номер буде присвоєно через 30 днів після подачі заяви.
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