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AKTUÁLNÍ POŽADAVKY POLICIE 

 

ELEKTRONICKÉ NAHLAŠOVÁNÍ UBYTOVANÝCH CIZINCŮ 

Od sezony 2018 elektronické nahlašování ubytovaných cizinců bude možno provádět 

POUZE NA WEBOVÉM PORTÁLU UBYPORT. Zde je možno načíst data ze souboru UNL (soubor tohoto 

formátu je vytvářen programem RECEPCE 7). 

 

PŘIHLAŠOVACÍ LÍSTKY 

Dále trvá povinnost vyplňovat přihlašovací lístky a ověřit je podpisem hosta. Přihlašovací lístky se 

neodesílají, archivují se u ubytovatele. 

 

DOMOVNÍ KNIHA 

Domovní knihu pro účely cizinecké policie není nutné vést (tisknout), nahrazují ji archivované 

přihlašovací lístky (http://www.policie.cz/clanek/domovni-kniha.aspx). 

 

 

ŽÁDOST O REGISTRACI UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ U CIZINECKÉ POLICIE 

 

Následující webová stránka cizinecké policie obsahuje přehledný postup pro získání registrace a pro 

přístup do aplikace UbyPort: 

https://www.policie.cz/clanek/jak-ziskam-pristup-do-internetove-aplikace-ubyport.aspx  

 

Následující odkaz vede přímo do formuláře žádosti o registraci: 

http://ubytovani.pcr.cz/reg  

 

 

UBYTOVÁNÍ CIZINCE – SPRÁVNÝ POSTUP PŘI ZÁPISU ÚDAJŮ V PROGRAMU RECEPCE 7 

 

Osobní údaje ubytovaných cizinců se v programu RECEPCE zakládají v ubytovacím formuláři 

Ubytování hosta na záložce Termín, kde je potřeba zadat údaje v předepsaném rozsahu. 

údaj poznámka 

příjmení  

jméno  

stát zadává se výběrem z číselníku (F3 v poli Stát pro vyhledání) 

datum narození 

číslo dokladu číslo osobního průkazu nebo pasu 

vízum číslo víza 

ulice 

PSČ 

město adresa by měla být kompletní, ale pokud je zadáno alespoň město, záznam 

vyhoví formální kontrole 

účel pobytu automaticky se doplňuje účel „turistika“, který lze opravit 

 

http://www.policie.cz/clanek/domovni-kniha.aspx
https://www.policie.cz/clanek/jak-ziskam-pristup-do-internetove-aplikace-ubyport.aspx
http://ubytovani.pcr.cz/reg
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EXPORT UNL SOUBORU V PROGRAMU RECEPCE  

 

 v programu RECEPCE 7 otevřete okno Export údajů pro cizineckou policii 

(modul Ubytování > nabídka Akce > Export údajů pro cizineckou policii) 

 
 zadejte období, pro které se vyexportují nově příchozí hosté 

(doporučujeme denní odesílání na konci směny, pak stačí potvrdit nabídnuté dnešní datum) 

 klepněte na tlačítko Export 

 nový soubor UNL se uloží do předem nastavené složky (většinou c:\Rec7\UNL) 

 

 
 

Poznámka: jméno UNL souboru je složeno z identifikačního čísla ubytovacího zařízení a data a 

času vytvoření souboru. 

Pokud budou ve složce ponechávány dříve vytvořené soubory, k odeslání se použije vždy ten 

naposledy vytvořený (podle řazení nastaveného v okně Průzkumníka souborů většinou ten 

poslední v seznamu) 

Příklad názvu UNL souboru: 
100123456789_20170723220511.unl 

Příklad obsahu UNL souboru: 

A|2|100123456789|ADTVS|Autokemp Slunce|slunce@seznam.cz|Semily|Turnov|Mašov|Sobotecká|10||51101|2017.07.20 15:29:11|| 

U|20.07.2017|23.07.2017|Schwartz|Marie||05.07.1977|||DEU|Am Zwinger 30, Bautzen, DEU|N55882233||10|| 

U|20.07.2017|23.07.2017|Schwartz|Johann||05.03.1958|||DEU|Am Zwinger 30, Bautzen, DEU|N22445566||10|| 

U|20.07.2017|23.07.2017|Michalski|Wojciech||02.10.1995|||POL|Kotlarska 2188 ,Wroclaw , DEU|32132165||10|| 

 

IMPORT UNL SOUBORU NA WEBOVÉM PORTÁLU POLICIE (UBYPORT) 
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Otevření webového portálu UbyPort v internetovém prohlížeči  

V internetovém prohlížeči (doporučujeme prohlížeč Chrom ) zadejte do adresního řádku adresu 

https://ubyport.policie.cz 
 

nebo 

Zadejte do vyhledávače slova „ubyport policie“ a mezi nalezenými odkazy vyberte odkaz UbyPort 

s adresou https://ubyport.policie.cz. Pro snadnější práci je vhodné mít připravenou záložku: 

 
 

Přihlášení do systému 

Na stránce UbyPortu klepněte na tlačítko Přihlášení do systému: 

 

Zadejte přihlašovací jméno a heslo, opište kód z obrázku a klepněte na tlačítko Přihlásit: 

  

Doporučení: výchozí heslo přidělené cizineckou policií často obsahuje speciální znaky, které se 

nepohodlně zadávají (a může tak docházet k chybám při přihlašování). Toto výchozí heslo je možné 

změnit / upravit v okně, které se otevře po klepnutí na tlačítko Změnit heslo. 

Výběr ubytovacího zařízení – potvrzení / výběr podle IDUB 

Na  stránce zobrazené po přihlášení je uvedena identifikace ubytovacího zařízení. 

https://ubyport.policie.cz/
https://ubyport.policie.cz/
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Pokud uživatel spravuje několik ubytovacích zařízení, je potřeba provést výběr toho IDUB, pro které 

se bude hlášení provádět. 

Akce Import dat (UNL soubor) 

Klepněte na tlačítko Import dat (UNL soubor): 

 

Poznámka: akce Pořizování dat (formulář) je určena uživatelům, kteří budou informace o jednotlivých 

ubytovaných osobách zadávat na webovém portálu ručně, nikoli načtením UNL souboru. 

Otevře se stránka: 

 

Výběr souboru 

Po klepnutí na tlačítko Vybrat soubor vyberte UNL soubor určený pro aktuální hlášení (většinou to je 

nejnovější soubor ve složce c:\Rec7\UNL) a výběr potvrďte klepnutím na tlačítko Otevřít: 
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Odeslání dat (upload UNL souboru) 

Klepnutím na tlačítko Načtení souboru se spustí přenos dat na server policie (průběh je indikován 

graficky a hlášením Aplikace zpracovává data): 

 

Kontrola bezchybnosti hlášení a uložení protokolu 

Po dokončení přenosu dat se zobrazí rekapitulace a případné upozornění na chyby. 

 

Doporučujeme provést stažení (případně i vytištění) dokumentu Doručenka. 
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OPRAVA CHYBNÝCH DAT 

Pokud doručenka informuje o chybách v odeslaných datech (v souboru UNL), je potřeba provést 

opravu. 

Typ chybného údaje 

 chybné informace o ubytovacím zařízení 

(popsáno v rozšířené verzi tohoto dokumentu) 

 chybné informace o ubytovaném cizinci 

Oprava chybné informace o ubytovaném cizinci 

Opravu lze provést jedním ze dvou způsobů: 

 opravou dat v programu RECEPCE a vytvořením nového UNL souboru 

 opravou dat přímo v UNL souboru 

 

OPRAVA DAT V PROGRAMU RECEPCE 

Informace o ubytovaných cizincích je možné opravit v okně Hosté/služby (otevírá se z okna Seznam 

dokladů výběrem položky Hosté/služby z nabídky tlačítka Další). 

Toto je obecně správnější způsob (změna se provede také v datech hostů archivovaných v databázi 

programu). 

 

OPRAVA DAT PŘÍMO V UNL SOUBORU 

Někdy se hodí provést opravu chyb přímo v UNL souboru (například z časových důvodů). 

UNL soubor je možné otevřít libovolným textovým editorem (například editorem Poznámkový blok / 

Notepad). 

Bývá vhodné v systému nastavit program Poznámkový blok jako výchozí pro otevření souborů 

s příponou UNL. 

Po takovéto opravě zůstávají v programu RECEPCE údaje o ubytovaném cizinci v původní 

(neupravené) podobě. 
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DRINGS, spol. s r. o. 

28. října 554 

511 01  Turnov 

TEL.: 481 312 286 

E-mail: software@drings.cz 


