
Doklad podle bodu IV. usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021 
IV зүйлд дурдсан баримт бичиг. Засгийн газрын 2021 оны 2-р сарын 26-ны өдрийн 216 

тоот тогтоол 
 

Já níže podepsaný/á / Миний бие 
jméno a příjmení / нэр ба овог: 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

Adresa / хаяг: 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

číslo občanského průkazu, příp. cestovního dokladu / оршин суух үнэмлэхийн дугаар, эсвэл гадаад 
паспортын дугаар:  
 
…………………………….. 
uvádím následující důvod k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště / Байнгын оршин суух 
эсвэл оршин суух газраас гарах дараах шалтгааныг би мэдэгдэж байна1): 

□ cesta do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu, nebo 
do zařízení veterinární péče / эмнэлэг, нийгмийн үйлчилгээний газрууд, үүнд шаардлагатай дагалдан 
явагчаар эсвэл амьтны эмнэлгийн газарлуу явах, 

□ zajištění nezbytných potřeb pro jinou osobu, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu 
/ өөр хүнд шаардлагатай хэрэгцээг хангахад туслах, хүүхдийг асрах, амьтныг халамжлах, хог хаягдлыг 
зайлуулах, 

□ vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu, / албан ёсны яаралтай 
асуудлыг шийдвэрлэх, үүнд шаардлагатай хүмүүсийг дагалдан явах, 

□  výkon povolání nebo činnosti sloužící k zajištění / чухал хэрэгцээтэй мэргэжил, заавал хийх үйл 
ажиллагаа 

o bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace / аюулгүй байдал, дотоод дэг журам, онцгой 
албаны ба хямралын менежмент, 

o ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti / эрүүл мэндийг 
хамгаалах, эрүүл мэнд, нийгмийн халамж, түүний сайн дурын ажил хийх, 

o individuální duchovní péče a služby / хувь хүний шашин шүтлэгийн тусламж, үйлчилгээ 
o veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury / нийтийн тээвэр болон бусад тээвэрийн хэрэгцээ, 
o služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby / хүн амд үзүүлэх үйлчилгээ, түүний 

хангамж, түгээлтийн үйлчилгээ, 
o veterinární péče / амьтны эмнэлгийн үйлчилгээ, 

□ účast na pohřbu / оршуулгын ёслолд оролцох, 

□ vzdělávání včetně praxe a zkoušek / дадлага, шалгалт, боловсрол дээшлүүлэх, 

□ účast na hromadné akci / олон нийтийн арга хэмжээнд оролцох, 

□ vycestování z České republiky (nutno prokázat předložením dalších souvisejících dokumentů, například 
letenky, potvrzení o ubytování apod.) / БНЧУ-аас гарах (тухайлбал, онгоцны тасалбар, орон сууц 
гэрчилгээ гэх мэт бусад холбогдох баримт бичгийг гаргаж өгөх нь батлагдсан байх ёстой), 

□ výkon podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti neuvedené výše, a to za tímto konkrétním důvodem / дээр 
дурдаагүй бизнесийн болон бусад ижил төстэй үйл ажиллагааны гүйцэтгэх, тухайлбал энэ шалтгааны 
улмаас: 
 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
kontaktní údaje (včetně telefonního čísla) objednatele nebo osoby, u které se výše uvedená činnost má 
vykonat / үйлчлүүлэгч эсвэл дээр дурдсан үйл ажиллагааг гүйцэтгэх хүний холбоо барих мэдээлэл 
(утасны дугаар): 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 
uvádím, že v jednom z výše označených důvodů cestuji do místa:  
Дээр дурдсан шалтгааны улмаас би дараах газар луу явахыг мэдэгдэж байнa:  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Podepsáno v den, hodinu / Гарын үсэг зурсан огноо,цаг: ………………………………..         
  
 
Podpis / Гарын үсэг: ………………………………. 
 
 

 

1) Slouží i pro návrat zpět. Буцахад хүчинтэй. 
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1) Slouží i pro návrat zpět. Буцахад хүчинтэй. 


