
HUMANITÁRNÍ DÁVKA 

Nárok humanitární dávku má osoba, které byla udělena na území České republiky 
dočasná ochrana, a pro druhou až šestou dávku jí současně její celkové příjmové, 
sociální a majetkové poměry neumožní v daný kalendářní měsíc zabezpečit 
základní životní potřeby. Jinak řečeno - nemá dostatek peněz na stravu, ošacení 
léky apod. 

Humanitární dávku vyplácí Úřad práce ČR prostřednictvím svých kontaktních 
pracovišť 

JAK SE o humanitární dávku žádá? 

• Pokud Vám byla na území České republiky udělena dočasná ochrana, a ještě 
nedošlo k podání ohledně   první výplaty humanitární dávky, nemusíte 
chodit na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. 

• V první řadě, si zřiďte bankovní účet v České republice. Nebudete muset 
chodit na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR a vyhnete se tak čekání ve 
frontách. 

• Současně je vhodné požádat o bankovní identitu, tzv. BankID – metoda pro 
digitální ověření vaší totožnosti a bezproblémovou elektronickou 
komunikaci. Bližší informace o BankID naleznete 
na https://www.bankid.cz/statni-sprava. 

• Pokud už máte zřízený bankovní účet v České republice a nebyla Vám 
vyplacena první  humanitární dávka, pak o výplatu humanitární dávky 
můžete požádat prostřednictvím  mobilní/webové aplikace, kterou naleznete 
na https://davkyuk.mpsv.cz/. 

• Pokud Vám byla na území České republiky udělena dočasná ochrana a už 
Vám byla vyplacena první humanitární dávka a stále nemáte zřízen 
bankovní účet v České republice, pak Vám doporučujeme, abyste tak co 
nejdříve učinili. Vyhnete se tak čekání ve frontách před kontaktními 
pracovišti Úřadu práce ČR. 

• Jak si zřídit bankovní účet a také vše o bankovní identitě - BankID naleznete 
na https://www.bankid.cz/statni-sprava. 

• Mobilní/webovou aplikaci pro podání žádosti o humanitární dávku můžete 
samozřejmě využít i v případě, že nemáte zájem zřídit si v České republice 
bankovní účet a jste připraveni čekat ve frontách před kontaktními pracovišti 
Úřadu práce ČR. Mobilní/webovou aplikaci naleznete 
na https://davkyuk.mpsv.cz/. 

• Pokud nemáte zájem využít elektronickou komunikaci s Úřadem práce ČR, 
pak je Vám k dispozici na každém kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR 
papírová verze žádosti o humanitární dávku. Současně je také žádost o 
humanitární dávku dostupná na https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare. 

JAK MÁM žádost o humanitární dávku správně vyplnit? 



• V žádosti je nutné uvést základní osobní údaje, jako je jméno (bez druhého 
jména „otčestva“), příjmení, datum narození nebo rodné číslo, pokud Vám 
bylo v České republice přiděleno. 

• Dále do žádosti uvedete pohlaví a státní příslušnost. 
• Z cestovního dokladu opíšete číslo pasu, číslo vízového štítku a také datum, 

kdy Vám bylo uděleno vízum dočasné ochrany. 
• Doplňte místo, kde se skutečně v České republice zdržujete, tedy kde jste 

ubytováni.  Nezapomeňte uvést kontaktní údaje - jako váš telefon a e-mail. 
• Dále do žádosti o humanitární dávku uveďte (týká se jen osob starších 18 

let), zda jste v České republice zaměstnán(a). 
• Do žádosti také uveďte, zda Vám v měsíci, za který žádáte o humanitární 

dávku, bylo zajištěno bezplatné stravování a jestli máte k dispozici nějaké 
finanční prostředky či zda Vám byly poskytnuty nějaké dávky (kromě dávky 
mimořádné okamžité pomoci nebo humanitární dávky). 

• Pokud máte k dispozici nějaké finanční prostředky nebo Vám byly 
vyplaceny nějaké dávky, uveďte jejich celkovou výši. 

• Do žádosti o humanitární dávku uveďte výši nákladů na bydlení, pokud jste 
je v daném měsíci, ve kterém žádáte o humanitární dávku, měli povinnost 
hradit. 

• Pokud žádáte o humanitární dávku za nezletilé děti (děti do 18 let) nebo za 
nesvéprávné osoby, nezapomeňte je do žádosti taktéž uvést. 

• Do žádosti uveďte měsíc, za který si žádáte o humanitární dávku. 
• Vyberte způsob výplaty humanitární dávky. 

Co jsou náklady na bydlení? 

Náklady na bydlení jsou všechny výdaje, které je osoba povinna hradit v souvislosti 
s poskytnutým ubytováním. Zejména se jedná o nájem; popř. podnájem, a 
pravidelné úhrady za služby spojené s užíváním bytu.  

Co jsou finanční prostředky a dávky? 

Za finanční prostředky se zejména považují příjmy ze závislé činnosti (tedy mzda, 
plat, příjem z podnikání) náhrady mzdy (platu), podpora v nezaměstnanosti nebo 
podpora při rekvalifikaci, dávky důchodového pojištění nebo jiné příjmy či peníze, 
které máte k dispozici. 

JAK zjistím, že mám nárok na humanitární dávku? 

Pokud jste žádost o humanitární dávku vyplnili a odeslali Úřadu práce ČR 
prostřednictvím mobilní/webové aplikace, pak se Vám zobrazí předpokládaná výše 
dávky, kterou Vám bude Úřad práce ČR vyplatí. 



Pokud jste žádost o humanitární dávku vyplnili a osobně podali na kontaktním 
pracovišti Úřadu práce ČR, pak Vám zaměstnanec Úřadu práce ČR přímo na místě 
sdělí, zda máte nebo nemáte nárok na humanitární dávku. 

V JAKÉ výši se poskytuje humanitární dávka? 

Pokud splníte podmínku nároku na humanitární dávku, Úřad práce ČR vyplatí 
každému členu rodiny humanitární dávku ve výši 5 000 Kč. 

Příklad: 

Žadatel je samoživitel s dvěma nezletilými dětmi. Vzhledem k tomu, že žadatel není 
v pracovním nebo obdobném vztahu, neměl bezplatné zajištění stravy, nemá k 
dispozici finanční prostředky a měl povinnost hradit náklady na bydlení, pak Úřad 
práce ČR může tomuto žadateli vyplatit 15 000 Kč (3 x 5 000 Kč). 

ZA JAK dlouho mi Ú řad práce ČR vyplatí humanitární dávku, když si ji 
nechám zaslal na bankovní účet? 

Jestliže se prokáže, že žadateli vznikl nárok na humanitární dávku, zadává Úřad 
práce ČR příkaz k jejímu vyplacení okamžitě. 

MŮŽE se stát, že mě bude Úřad práce ČR kontaktovat? 

Ano, může se stát, že Vás bude kontaktovat zaměstnanec Úřadu práce ČR. 
Důvodem je, že potřebuje projednat Vaši žádost o humanitární dávku, protože se 
při zpracování žádosti objevily nesrovnalosti, nebo je třeba ověřit skutečnosti, které 
jsou nutné pro vyhodnocení nároku na dávku. 

Upozornění: 

Pokud Vám bude někdo volat z telefonního čísla začínající číslicí 950, pak Vám 
volají zaměstnanci Úřadu práce ČR a potřebují s Vámi mluvit. Hovor se proto 
nebojte přijmout. 

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА 

Право на гуманітарну допомогу має особа, якій на території Чеської 
Республіки був наданий тимчасовий захист, та для отримання виплати другої-
шостої допомоги,  якщо одночасно її загальний дохід, соціальний та майновий 
стан, в даному календарному місяці, не дозволять забезпечувати основні 
життєво необхідні потреби. Іншими словами –не вистачає грошей на їжу, одяг, 
ліки тощо. 

Гуманітарну допомогу виплачує Центр зайнятості Чеської Республіки, 
посередництвом своїх контактних робочих місць. 



ЯКИМ ЧИНОМ подати заяву на отримання гуманітарної допомоги? 

• Якщо Вам, на території Чеської Республіки, був наданий тимчасовий 
захист та ще не подали заяву на першу виплату гуманітарної допомоги, 
Вам не потрібно ходити до контактного робочого місця Центру 
зайнятості Чеської Республіки. 

• В першу чергу, в Чеській Республіці відкрийте банківський рахунок. Вам 
не доведеться ходити до контактного робочого місця Центру зайнятості 
Чеської Республіки, таким чином, можете уникнути очікуванню в 
чергах. 

• При цьому доцільно подати заяву на банківську ідентифікацію, тобто 
система BankID – метод для цифрової перевірки Вашої особистості та 
безперебійного електронного зв’язку. Додаткову інформацію про 
систему BankID, можна знайти за адресою https://www.bankid.cz/statni-
sprava. 

• Якщо у Вас вже є відкритий банківський рахунок у Чеській Республіці 
та перша гуманітарна допомога Вам не була виплачена, тоді можете 
подати заяву на виплату гуманітарної допомоги посередництвом 
мобільного/веб-додатку, який знайдете на https://davkyuk.mpsv.cz/. 

• Якщо Вам, на території Чеської Республіки, був наданий тимчасовий 
захист, та Вам вже виплатили першу гуманітарну допомогу, та Ви все 
ще не маєте в Чеській Республіці відкритий банківський рахунок, 
рекомендуємо Вам це зробити якомога швидше. Це дозволить  Вам 
уникнути очікуванню в черзі перед контактними робочими місцями 
Центру зайнятості Чеської Республіки. 

• Як відкрити банківський рахунок, та все про банківську ідентифікацію - 
BankID можна знайти на https://www.bankid.cz/statni-sprava. 

• Ви, звичайно, можете використовувати мобільний/веб-додаток для 
подачі заяви на гуманітарну допомогу, навіть якщо Ви не хочете у 
Чеській Республіці відкрити банківський рахунок та готові чекати в 
чергах перед контактними робочими місцями Центру зайнятості Чеської 
Республіки. Мобільний/веб-додаток можна знайти 
на https://davkyuk.mpsv.cz/. 

• Якщо Ви не хочете використовувати електронний зв’язок у 
спілкуванні  з Центром зайнятості Чеської Республіки, в тому випадку, 
паперова версія заяви для надання гуманітарної допомоги є доступна в 
кожному контактному робочому місці Центру зайнятості Чеської 
Республіки. Водночас заява на отримання гуманітарної допомоги, також 
доступна на https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare. 

ЯК Я ПОВИНЕН заповнити заяву на отримання гуманітарної 
допомоги? 

• В заяві необхідно вказати основні персональні дані, такі як прізвище, 
ім’я (без імені «по батькові»), дата народження або особистий 



ідентифікаційний номер, якщо Вам  був у Чеській Республіці 
присвоєний. 

• Далі у своїй заяві також необхідно вказати свою стать та громадянство. 

• Із закордонного паспорту опишіть номер паспорта, номер візи та також 
дату, коли Вам віза тимчасового захисту була видана. 

• Заповніть дійсне місце проживання в Чеській Республіці, тобто де Ви 
проживаєте. Обов’язково не забудьте вказати контактні дані – 
наприклад, Ваш телефон та електронну пошту. 

• Крім того, у заяві на отримання гуманітарної допомоги вкажіть, 
(стосується тільки осіб, які старші 18 років), чи в Чеській Республіці Ви 
працевлаштовані. 

• У заяві також вкажіть, чи у місяці, за який Ви подаєте заяву на отримання 
гуманітарної допомоги, Вам було надано безкоштовне харчування, та чи 
у Вас є в розпорядженні якісь кошти, чи Вам була надана інша допомога, 
(окрім позачергової негайної допомоги чи гуманітарної допомоги). 

• Якщо маєте у розпорядженні якісь кошти або Вам була виплачена якась 
допомога, вкажіть їхню загальну суму. 

• У заяві на отримання гуманітарної допомоги, вкажіть суму витрат на 
житло, якщо в даному місяці, в якому Ви подаєте заяву на отримання 
гуманітарної допомоги, були зобов’язані оплатити витрати на житло. 

• Якщо подаєте заяву на отримання гуманітарної допомоги для 
неповнолітніх дітей (діти до 18 років), або для недієздатних осіб, не 
забудьте також вказати їх у заяві. 

• У заяві вкажіть місяць, за який подаєте заяву на отримання гуманітарної 
допомоги. 

• Виберіть спосіб виплати гуманітарної допомоги. 

Що це витрати на житло? 

Витрати на житло - це всі витрати, які особа зобов'язана оплатити у зв'язку з 
наданим житлом. Зокрема, це оренда; або суборенда, регулярні платежі за 
послуги, пов’язані з користуванням квартирою. 

Що таке фінансові кошти та допомога? 



До фінансових коштів, зокрема, відносяться доходи які отримані від залежної 
діяльності, (тобто заробітна плата, дохід від підприємницької діяльності), 
компенсація заробітної плати, допомога по безробіттю або підтримка під час 
перекваліфікації, пенсійне страхування, або інші доступні доходи або 
гроші,  які маєте в роспорядженні. 

ЯК я можу дізнатися, що маю право на гуманітарну допомогу? 

Якщо Ви заповнили заяву на отримання гуманітарної допомоги та надіслали її 
до Центру зайнятості Чеської Республіки, посередництвом мобільного/веб-
додатку, тоді Ви побачите очікувану суму допомоги, яку Вам Центр зайнятості 
Чеської Республіки виплатить. 

Якщо заяву на отримання гуманітарної допомоги Ви заповнили та подали її 
особисто в контактному робочому місці Центру зайнятості Чеської Республіки, 
тоді працівник Центру зайнятості Чеської Республіки, прямо на місці Вам 
повідомить, чи маєте право на гуманітарну допомогу. 

В ЯКІЙ сумі надається гуманітарна допомога? 

Якщо виконуєте умову для права на отримання гуманітарної допомоги, Центр 
зайнятості Чеської Республіки виплатить кожному члену сім’ ї  гуманітарну 
допомогу,  в сумі 5000 крон чеських. 

Наприклад: 

Заявник – самотня особа з двома неповнолітніми дітьми. У зв’язку з тим, що 
заявник не перебуває у трудових чи подібних відносинах, не мав безкоштовного 
харчування, не мав коштів і був зобов’язаний оплачувати витрати на житло, 
тоді Центр зайнятості Чеської Республіки може виплатити цьому заявнику 
15 000 крон чеських (3 x 5000 крон чеських). 

ЧЕРЕЗ ЯКИЙ ПЕРІОД Центр зайнятості Чеської Республіки виплатить 
мені гуманітарну допомогу, якщо мені її надішлють на  банківський 
рахунок? 

Якщо буде доведено, що заявник має право на гуманітарну допомогу, Центр 
зайнятості Чеської Республіки видає наказ для її негайної оплати. 

ЧИ МОЖЕ трапитися, що Центр зайнятості Чеської Республіки зі мною 
зв’яжеться? 

Так, з Вами може зв’язатися працівник Центру зайнятості Чеської Республіки. 
Причина полягає в тому, що йому потрібно обговорити Вашу заяву на 
отримання гуманітарної допомоги, оскільки під час розгляду заяви були 



з'ясовані  розбіжності, або необхідно перевірити дійсності,  які необхідні для 
оцінення права на отримання допомоги. 

Примітка: 

Якщо Вам зателефонує хтось із номера телефону, який починається 
номером  950, тоді Вам телефонують працівники Центру зайнятості Чеської 
Республіки та їм потрібно з Вами поговорити. Тому не бійтеся дзвінок 
прийняти. 

Poslední aktualizace: 4. 4. 2022 

 


