
 

 

 

HUMANITÁRNÍ DÁVKA 

První výplata humanitární dávky 

Cizinec s dočasnou ochranou (vízem), který se zdržuje na území České republiky, může v 

měsíci, v němž mu vízum bylo uděleno, čerpat humanitární dávku ve výši  

5 000 Kč. Pro občany Ukrajiny prchající před válkou to v praxi znamená, že pokud jim byla 

udělena dočasná ochrana, mohou si od 21.3.2022 o tuto dávku požádat. 

 

O humanitární dávku žádejte elektronicky prostřednictvím aplikace, 

nebo na kterémkoli kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, a to dle 

místa, vašeho skutečného pobytu. 

 

Před první výplatou humanitární dávky si zřiďte bankovní účet v ČR  

Aby Vám Úřad práce ČR humanitární dávku vyplatil co nejdříve, je potřebné zřídit si bankovní 

účet v České republice. Pokud účet u české banky máte,  nemusíte chodit osobně na kontaktní 

pracoviště Úřadu práce ČR. Vyhnete se tak čekání ve frontě.  

 

http://davkyuk.mpsv.cz/
https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2
https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky


Především doporučujeme zřídit si bankovní účet u banky v ČR a elektronicky komunikovat za 

využití bankovní identity - BankID“. Vybrané banky vám umožní komunikovat se státem přes 

internet, bez nutnosti návštěvy úřadu. 

CO JE potřeba doložit? 

Pokud máte zřízen bankovní účet v České republice a byla Vám vyplacena dávka mimořádné 

okamžité pomoci, nemusíte Úřadu práce ČR nic dokládat. V opačném případě předložíte 

cestovní pas a vízum, které Vám bylo uděleno při příchodu do České republiky.  

Druhá a následující výplata humanitární dávky 

Pokud Vám byla udělena dočasná ochrana (vízum), proběhla výplata  první humanitární dávky 

a nemáte dostatek prostředků na zajištění základních životních potřeb (strava, ošacení, léky 

apod.), požádejte Úřad práce ČR prostřednictvím elektronické žádosti  o druhou výplatu 

humanitární dávky. 

Žádost o humanitární dávku vyplňte latinkou. 

Komplexní informace týkající se všech dávek a oblasti zaměstnanosti v rámci agendy Úřadu 

práce ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uradprace.cz/web/cz/nepojistne-socialni-davky-letaky
https://www.uradprace.cz/web/cz/zamestnanost-letaky


 

 

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА 

Перша виплата гуманітарної допомоги 

Іноземець з тимчасовим захистом (візою), який проживає на території Чеської Республіки, 

може в тому місяці, в якому була видана віза, отримати гуманітарну допомогу у розмірі 

5000 крон. Для громадян України, які втікають від війни, це на практиці означає, що, якщо 

їм надано тимчасовий захист, вони можуть претендувати на цю допомогу з 21 березня 2022 

року. 

Подайте заяву на отримання гуманітарної допомоги  в електронному вигляді через 

додаток або в будь-якому контактному офісі Центру зайнятості Чеської Республіки , 

залежно від місця вашого фактичного проживання.  

 

Перед першою виплатою гуманітарної грошової допомоги 

відкрийте банківський рахунок в Чеській Республіці  

Для того, щоб Центр зайнятості Чеської Республіки виплатив вам 

гуманітарну грошову допомогу якомога швидше, необхідно відкрити банківський рахунок в 

Чеській Республіці. Якщо у вас є рахунок у чеському банку, вам не потрібно особисто 

йти до контактного офісу Центру зайнятості Чеської Республіки. Це дозволить уникнути 

очікування в черзі. 

 

http://davkyuk.mpsv.cz/uk
https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2
https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky


 

Перш за все, ми рекомендуємо відкрити банківський рахунок у банку в Чеській 

республіці та спілкуватися в електронному вигляді за допомогою банківської ідентифікації 

– „BankID“. Вибрані банки вам дозволять спілкуватися з державними установами через 

Інтернет, без необхідності особистого відвідування державної установи. 

Що потрібно пред’являти? 

Якщо у вас є банківський рахунок в Чеській Республіці і вам виплатили невідкладну 

допомогу, вам не потрібно нічого пред’являти в Центр зайнятості Чеської Республіки. В 

іншому випадку ви пред’являєте паспорт і візу, яку вам видали після прибуття в Чеську 

Республіку. 

Друга та наступна виплата гуманітарної грошової допомоги  

Якщо вам надали тимчасовий захист (візу), Ви отримали  першу гуманітарну грошову 

допомогу, і у вас немає достатньо коштів для забезпечення ваших основних потреб (їжа, 

одяг, ліки тощо), зверніться до Центру зайнятості Чеської Республіки через електронну 

заяву про другу гуманітарну грошову допомогу.  

Заповніть заяву на отримання гуманітарної допомоги латиницею.  

Вичерпна інформація про всі пільги та працевлаштування в порядку денному 

в Управління праці Чеської Республіки. 

Перш ніж відправитися в Державна служба зайнятості Чеської республіки 

Ви роботодавець в Чехії і хочете запропонувати вакансії мігрантам з України? Звертайтеся 

безпосередньо: до директора відповідного регіонального відділення Управління 

праці Чеської Республіки 

або до контактного офісу Управління праці Чеської Республіки. 

Додаткова інформація від Міністерства праці та соціальних питань  

Інформація щодо дозволу на проживання після конфлікту в Україні розміщена на 

сайті Міністрства внутрішніх справ. 

Практична інформація про варіанти гуманітарної допомоги. 

Профілактична інформація від Поліції Чеської Республіки для громадян України  на 

території Чеської Республіки. 

 

 

https://www.uradprace.cz/web/cz/nepojistne-socialni-davky-letaky
https://www.uradprace.cz/web/cz/zamestnanost-letaky
https://www.uradprace.cz/web/cz/co-delat-pri-ztrate-zamestnani
https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-na-reditele-pobocek-up-cr
https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-na-reditele-pobocek-up-cr
https://www.uradprace.cz/web/cz/co-delat-pri-ztrate-zamestnani
https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx
https://www.nasiukrajinci.cz/
https://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=22688705&doctype=ART&fbclid=IwAR1wfiGGIwBxDR-YmZDqkLIpIjNyES8rH6Seek_F5pz7PupQXOf3xqCLsh8


 

 

 

 



 

Komunikujte s českými úřady přes internet 

Nemusíte chodit na úřady, spoustu věcí zařídíte z mobilu nebo počítače. 

Elektronická identita občana 

Česká republika nabízí elektronickou službu Identita občana (někdy také označovanou zkratkou NIA), která 

vám umožní spoustu věcí zařídit elektronicky, přímo z vašeho mobilu nebo počítače. Je možné, že tuto službu 

už máte zřízenu. Některé české banky tuto službu zřizují, když si u nich otevřete účet. Pokud vaše banka 

poskytuje Bankovní identitu, máte vyhráno. Bez návštěvy úřadu tak budete moci vyřídit některé záležitosti 

např. na Úřadu práce ČR, třeba požádat o humanitární dávku. 

 

Které banky poskytují Bankovní identitu? 

V současné době poskytují Bankovní identitu a tím i elektronickou Identitu občana tyto banky: 

• AirBank 
• Česká spořitelna 
• ČSOB – Československá obchodní banka 
• Komerční banka 
• MONETA Money Bank 
• Raiffeisenbank 

Jaké jsou další možnosti, jak si zřídit Identitu 

občana? 

Pokud nemáte účet u banky, která podporuje Bankovní identitu, můžete si Identitu občana zřídit u některého 

z následujících poskytovatelů: 

• Mobilní klíč českého eGovernmentu 
• MojeID 
• I. CA – čipová karta Starcos 
• eObčanka (občanský průkaz vydaný v ČR) 

Pro zřízení Identity občana u těchto poskytovatelů bude stačit jedna návštěva CzechPointu, např. některé z 

vybraných poboček České pošty. 

Přihlásit se k Identitě občana můžete také tehdy, pokud máte obdobnou službu zřízenu v jiném státě EU. 

Pohodlí a bezpečnost 

Identita občana umožňuje komunikovat se státem pohodlně a bezpečně přímo z vašeho mobilu, tabletu nebo 

počítače. Spoustu věcí tak můžete zařídit odkudkoli, kde se právě nacházíte. Nemusíte chodit na úřad a vyřídíte 

vše potřebné rychleji. 
 

 

 

https://www.identitaobcana.cz/


Jak o dávku požádat? 

O dávku požádáte v této aplikaci, nejlépe s využitím Identity občana či Bankovní identity (BankID). 

O dávku požádejte elektronicky v této aplikaci, nejlépe s využitím elektronické Identity občana (např. 

Bankovní identity – BankID). Během několika dní bude možné využít Identitu občana i v této aplikaci. O 

dávku je možné požádat také osobně na pobočkách Úřadu práce ČR. 
 

 

Mám na dávku nárok? 

Humanitární dávka je určena osobám, které opustily území Ukrajiny v důsledku válečného konfliktu. 

Na dávku máte nárok, pokud jste cizinec s dočasnou ochranou (vízum strpění D–VS–U), který se zdržuje na 

území České republiky. 

Humanitární dávka je určena osobám, které opustily území Ukrajiny v důsledku válečného konfliktu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.identitaobcana.cz/
https://www.bankid.cz/


 



Спілкуйтеся з владою Чехії через інтернет 

Вам не потрібно ходити в офіси, багато чого можна зробити з мобільного телефону чи комп’ютера. 

Електронна ідентифікація громадянина 

Чеська Республіка пропонує електронну послугу Ідентифікація громадянина (іноді її також називають 

абревіатурою NIA), яка дозволить вам багато речей організувати в електронному вигляді, 

безпосередньо зі свого мобільного телефону або комп'ютера. Можливо, ви вже налаштували цю 

послугу. Деякі чеські банки налаштовують цю послугу, коли ви відкриваєте у них рахунок. Якщо ваш 

банк надає банківську ідентифікацію, вам пощастило. Таким чином ви зможете вирішити деякі 

справі без візиту відділення, наприклад, до Центру зайнятості ви можете подати запит щодо отримання 

гуманітарної допомоги. 

 

Які банки надають банківську ідентифікацію? 

Наразі такі банки надають банківську ідентифікацію, тобто, електронну ідентифікацію громадянина: 

• AirBank 

• Česká spořitelna 

• ČSOB – Československá obchodní banka 

• Komerční banka 

• MONETA Money Bank 

• Raiffeisenbank 

Які ще існують способи налаштування 

Ідентифікації громадянина? 

Якщо у вас немає рахунку в банку, який підтримує банківську ідентифікацію, ви можете налаштувати 

ідентифікацію громадянина в одного з таких постачальників: 

• Mobilní klíč českého eGovernmentu 

• MojeID 

• I. CA – чіп-карта Starcos 

• eObčanka (ідентифікаційна картка, видана в Чехії) 

Для налаштування ідентифікації громадянина у цих постачальників буде достатньо одного 

відвідування CzechPoint, наприклад, в деяких відділеннях Чеської пошти. 

Ви також можете зайти до Ідентифікації громадянина, якщо у вас є подібна послуга, налаштована в 

іншій країні ЄС. 

Комфорт і безпека 

Ідентифікація громадянина дозволяє комфортно та безпечно спілкуватися з державою безпосередньо 

зі свого мобільного телефону, планшета чи комп’ютера. Таким чином, ви можете організувати багато 

речей з будь-якого місця, де б ви не знаходились. Вам не потрібно йти в офіс, і ви можете впоратися з 

усім, що вам потрібно швидше. 
 

https://www.identitaobcana.cz/


Як попросити дозу? 

O dávku požádáte v této aplikaci, nejlépe s využitím Identity občana či Bankovní identity (BankID). 

Запитайте дозу в електронному вигляді в цьому додатку, бажано з використанням електронної 

ідентифікації громадянина (наприклад, банківська ідентифікація (BankID). 

Протягом декількох днів можна буде скористатися ідентифікацією громадянина і в цьому додатку. 

Також про допомогу можна попросити особисто у відділеннях Управління праці ЧР. 
 

Чи маю я право на пільгу? 

Гуманітарна допомога призначається особам, які залишили територію України в результаті 

військового конфлікту. 

Ви маєте право на отримання допомоги, якщо ви іноземець з тимчасовим захистом (віза D-VS-U), який 

перебуває на території Чеської Республіки. 

Гуманітарна допомога призначається особам, які залишили територію України в результаті 

військового конфлікту. 
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