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Dávky a podpora pro občany z Ukrajiny s 

dočasnou ochranou 

Pracovní postupy 

 

Úřad práce ČR 
Cílem tohoto materiálu je shrnout aktuální podmínky a postupy související s přiznáváním finanční 

podpory, kterou mohou čerpat uprchlíci, kteří odešli z Ukrajiny po 24. 2. 2022 a další osoby, které tyto 

uprchlíky podporují. 
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1. HUMANITÁRNÍ DÁVKA – HUD 

Cílem humanitární dávky (dále jen „HUD“) je pomoci cizincům, kterým byla udělena na území České 

republiky dočasná ochrana a kteří nemají prostředky na úhradu základních životních potřeb.  

Výše poskytnuté HUD se stanovuje tak, že dávka ve výši 5000 Kč na osobu lze za měsíc poskytnout až 

6x za sebou (započítáváme-li i měsíc, kdy přijela do ČR a získala dočasnou ochranu – tedy v 0., 1., 2., 3., 

4. a 5. měsíci od poskytnutí dočasné ochrany).  

Od šestého kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla cizinci 

udělena dočasná ochrana, se výše odvíjí od životního minima (dále jen „ŽM“).  

To vztaženo na aktuálně platnou výši ŽM k 29. 9. 2022 znamená, že částka pro dítě je ve výši 3 320 Kč a 

pro dospělou osobu 4 620 Kč. 

 

1.1 Obecné informace vztahující se k humanitární dávce 

 

NÁROK NA HUD má pouze cizinec s dočasnou ochranou (vízum strpění D–VS–U, vízum dočasné ochrany 

D/DO/667, D/DO/668, D/DO/669), který se zdržuje na území České republiky. Podmínky a vyhodnocení 

nároku rozvádí následující kapitola 1.2. 

 

Jak o HUD požádat? 

1. Prostřednictvím mobilní/webové aplikace na adrese davkyuk.mpsv.cz 

2. Osobně na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR 

 

Co je potřeba k podání žádosti o HUD prostřednictvím mobilní/webové aplikace? 

Proto, aby si cizinec s udělenou dočasnou ochranou mohl podat žádost o HUD, musí mít k dispozici 

elektronickou Identitu občana v České republice. Zejména se může jednat o bankovní identitu nebo 

mobilní klíč eGovernmentu. 

Návod, jak správně vyplnit žádost o HUD prostřednictvím mobilní/webové aplikace naleznete na 

https://youtu.be/xEa9BF0Awus nebo na https://davkyuk.mpsv.cz/info/UP-letak-Ukrajina_HUD-A4.pdf.  

 

Co je potřeba k podání žádosti o HUD osobně na Úřadu práce ČR? 

Žádost o HUD lze podat na jakémkoliv kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, a to dle místa skutečného 

pobytu, ve kterém se cizinec s udělenou dočasnou ochranou zdržuje. 

 

 

 

 

https://youtu.be/xEa9BF0Awus
https://davkyuk.mpsv.cz/info/UP-letak-Ukrajina_HUD-A4.pdf
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Příklad č. 1 

Osobě byla udělena dočasná ochrana dne 20. 4. 2022. Vzhledem k tomu, že osoba s udělenou ochrannou 

neměla k dispozici příjmy, které mohla využít na zabezpečení základních životních potřeb, o HUD Úřad 

práce ČR požádala již v dubnu 2022. Poté podávala žádosti o HUD i další měsíce. 

Úřad práce ČR bere v úvahu ustanovení § 3 písm. a) a b) zákona č. 66/2022 Sb., kdy si nejprve určí měsíce 

bezprostředně následující po kalendářním měsíci, v němž byla cizinci udělena dočasná ochrana, aby mohl 

správně stanovit zohledňovanou výši HUD. 

 Pořadí měsíce Posouzení nároku  

duben 2022 0. měsíc Splní-li podmínky, zohledňuje se 5 000 Kč 

květen 2022 1. měsíc Splní-li podmínky, zohledňuje se 5 000 Kč 

červen 2022 2. měsíc Splní-li podmínky, zohledňuje se 5 000 Kč 

červenec 2022 3. měsíc Splní-li podmínky, zohledňuje se 5 000 Kč 

srpen 2022 4. měsíc Splní-li podmínky, zohledňuje se 5 000 Kč 

září 2022 5. měsíc Splní-li podmínky, zohledňuje se 5 000 Kč 

říjen 2022 6. měsíc Splní-li podmínky, zohledňuje se částka ŽM jednotlivce 

listopad 2022 7. měsíc Splní-li podmínky, zohledňuje se částka ŽM jednotlivce 

prosinec 2022 8. měsíc Splní-li podmínky, zohledňuje se částka ŽM jednotlivce 

leden 2023 9. měsíc Splní-li podmínky, zohledňuje se částka ŽM jednotlivce 

 

Příklad č. 2 

Osobě byla udělena dočasná ochrana dne 20. 4. 2022. Vzhledem k tomu, že osoba s udělenou ochrannou 

měla k dispozici finanční prostředky, které mohla využít na zabezpečení základních životních potřeb, o 

HUD Úřad práce ČR požádala až v měsíci červenci 2022. 

Úřad práce ČR bere v úvahu ustanovení § 3 písm. a) a b) zákona č. 66/2022 Sb., kdy si nejprve určí měsíce 

bezprostředně následující po kalendářním měsíci, v němž byla cizinci udělena dočasná ochrana, aby mohl 

správně stanovit zohledňovanou výši HUD. 

Pokud si cizinec s udělenou dočasnou ochranou požádal o HUD v měsíci červenci 2022, odpočte si 

zaměstnanec Úřadu práce ČR počet měsíců předcházející měsíci podání žádosti o HUD, viz níže uvedená 

tabulka. 

Pokud tedy cizinec s udělenou dočasnou ochranou požádal až ve 4. měsíci pobytu v ČR, má možnost čerpat 

již max. 3x plnou výši HUD, tedy 5 000,- Kč (tuto výši lze vyplatit maximálně do 6. měsíce pobytu v ČR a 

tedy 5. měsíce po udělení dočasné ochrany). 

 Pořadí měsíce Posouzení nároku  

duben 2022 0. měsíc Nárok nevznikne 

květen 2022 1. měsíc Nárok nevznikne 

červen 2022 2. měsíc Nárok nevznikne 

červenec 2022 3. měsíc Splní-li podmínky, zohledňuje se 5 000 Kč 

srpen 2022 4. měsíc Splní-li podmínky, zohledňuje se 5 000 Kč 

září 2022 5. měsíc Splní-li podmínky, zohledňuje se 5 000 Kč 

říjen 2022 6. měsíc Splní-li podmínky, zohledňuje se částka ŽM jednotlivce  

listopad 2022 7. měsíc Splní-li podmínky, zohledňuje se částka ŽM jednotlivce 

prosinec 2022 8. měsíc Splní-li podmínky, zohledňuje se částka ŽM jednotlivce 

leden 2023 9. měsíc Splní-li podmínky, zohledňuje se částka ŽM jednotlivce 
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1.2 Podmínky vzniku nároku na HUD za měsíce udělení dočasné ochrany, dle 

ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 66/2022 Sb.  

 

Citace zákona: Cizinci s dočasnou ochranou se za kalendářní měsíc, v němž mu byla udělena dočasná 

ochrana, vyplatí HUD ve výši 5000 Kč; to neplatí, je-li cizinci s dočasnou ochranou bezplatně poskytnuto 

ubytování, celodenní strava a základní prostředky osobní hygieny. 

 

Upozornění 

Pokud bylo cizinci s dočasnou ochranou bezplatně poskytnuto ubytování, celodenní strava a základní 

prostředky osobní hygieny nemá nárok na HUD. 

Pokud bylo cizinci s dočasnou ochranou bezplatně poskytnuto ubytování, avšak mu nebyla poskytnuta 

celodenní strava či základní prostředky osobní hygieny, pak nárok na HUD po splnění všech 

zákonných podmínek může vzniknout. 

 

Jak o HUD požádat? 

a) Osobně na Úřadu práce ČR 

Cizinec s udělenou dočasnou ochranou se dostaví na jakékoliv kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR a 

„uplatní“ nárok na HUD dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 66/2022 Sb.  

Cizinec s udělenou dočasnou ochranou Úřadu práce ČR předloží cestovní doklad a udělenou dočasnou 

ochranu. 

Úřad práce ČR zkontroluje udělenou dočasnou ochranu, tj. podívá se do předložených dokladů, zda 

obsahují udělené vízum strpění s označením D/VS/U, nebo s označením dočasná ochrana, nebo s 

označením D/DO/667; 668; 669.  

 

Upozornění 

Za udělení dočasné ochrany cizinci zodpovídá Ministerstvo vnitra České republiky a Úřadu práce ČR 

nepřísluší přezkoumávat takovéto rozhodnutí, tj. udělení dočasné ochrany cizinci. 

 

b) Elektronicky 

Cizinec s udělenou dočasnou ochranou prostřednictvím mobilní/webové aplikace (dostupné na 

www.davkyuk.mpsv.cz) „uplatní“ nárok na HUD dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 66/2022 Sb. 

Cizinec s udělenou dočasnou ochranou se do mobilní/webové aplikace přihlásí prostřednictvím 

elektronické Identity občana (např. prostřednictvím bankovní identity nebo mobilního klíče 

eGovernmentu). 
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Poznámka: Identita (elektronická identita) každého občana České republiky je tvořena sadou údajů (např. 

jméno, příjmení, datum pobytu) které jsou uloženy v základním registru obyvatel. Registr obyvatel je pak 

prostřednictvím B2B služby propojen s agendovým informačním systémem Jednotného agendového 

systému práce a sociálních věcí. Tento proces zaručuje autentizaci osoby. 

Jak správně vyplnit žádost o HUD? 

Krok č. 1 – Cizinec s udělenou dočasnou ochranou, kterému má být HUD poskytnuta, překontroluje 

své osobní údaje, jako je jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, adresu pobytu. Pokud zjistí, že je 

některý z těchto zadaných údajů špatně předvyplněn, je nutné, aby špatně uvedené údaje byly 

neprodleně změněny na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra – Odboru azylové a migrační politiky 

(dále také „OAMP“).  

Neznamená to, že cizinec s udělenou dočasnou ochranou musí podávat další novou žádost o HUD. 

Vždy stačí, když bude vyplněna jen jedna žádost. 

Upozornění 

Nejbližší pracoviště OAMP je možné nalézt na adrese https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-

informace-pro-cizince-kontakty.aspx.   

Teprve poté, co jsou údaje na OAMP změněny (upraveny), cizinec s udělenou dočasnou ochranou musí 

vyčkat, než se údaje v Registru obyvatel (dále jen „ROB“) změní (upraví).  

Údaje jsou z OAMP do ROB automaticky sehrávány v řádu 25 dnů. Pokud žádost není z těchto důvodů 

vyřízena v kalendářním měsíci, na který je žádáno, nezaniká nárok, ale žádost je vyřízena v měsíci 

následujícím.  

Pokud ani po době, po kterou mělo dojít k úpravě údajů o cizinci s udělenou dočasnou ochranou v ROB, 

nebyly údaje změněny (propsány), pak cizinec s udělenou dočasnou ochranou může např. prokázat svůj 

pobyt na území České republiky dokladem vydaným OAMPem či Czech POINTem nebo faktickou 

přítomností u Úřadu práce ČR.  

Pokud cizinec s udělenou dočasnou ochranou již podal žádost o HUD a následně bude u OAMPu měnit 

údaje, pak již nepodává novou žádost o HUD.  

Dále: v kroku č. 1: 

- je nutné správně uvést datum, kdy bylo danému cizinci uděleno vízum, 

- je nutné uvést číslo víza, pokud ho má cizinec v pase uvedené, 

- je nutné uvést telefonní číslo a email, 

- je nutné vybrat preferovaný způsob komunikace, pro případ, že se s osobou bude chtít Úřad 

práce ČR spojit, 

- je nutné uvést preferovaný způsob výplaty HUD, 

- proto, aby pro cizince s udělenou dočasnou ochranou byla nastavena správná pomoc, je nutné 

vyplnit i osobní dotazník. 

Krok č. 2 – Děti: cizinec s udělenou dočasnou ochranou (zákonný zástupce, osoba, která má děti v péči 

apod.) vyplní všechny svoje děti či děti svěřené na území ČR do péče mladší 18 let. 

Upozorňujeme, že od 1. 9. 2022 se nevyplňuje žádost za každou osobu vč. dětí zvlášť, ale že děti se uvádí 

na žádost dospělé pečující osoby. Dále upozorňujeme, že osoby starší 18 let si podávají žádost 

samostatně. 

https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-kontakty.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-kontakty.aspx
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Dále upozorňujeme, že všechny údaje (jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, státní příslušnost, 

datum udělení víza, číslo víza), musí být řádně vyplněny také u dětí. Pokud údaje, vztahující se k dětem 

nebudou správně vyplněny, pak žadatel (cizinec s udělenou dočasnou ochranou) riskuje, že dávka 

nebude přiznána. 

Dále: v kroku č. 2: 

- je nutné správně uvést datum, kdy bylo dítěti uděleno vízum, 

- je nutné vyplnit číslo víza, pokud ho dítě mladší 18 let má v pase uvedené, 

Krok č. 3 – Příjmy a náklady v daném měsíci: cizinec s udělenou dočasnou ochranou vyplní údaje, 

které se vztahují:  

- k příjmům za všechny osoby, které jsou uvedeny v žádosti, 

- k tomu, zda je cizinec s udělenou dočasnou ochranou a dětem poskytována zdarma strava 

(včetně základních prostředků osobní hygieny); za celodenní stravu se považuje snídaně, oběd 

a večeře, 

- k tomu, zda cizinci s udělenou dočasnou ochranou a dětem je poskytnuto zdarma ubytování; 

pokud ne, cizinec s udělenou dočasnou ochranou musí uvést výši nákladů na bydlení, které je 

povinen hradit, 

- k tomu, na jaké adrese se cizinec s udělenou dočasnou ochranou a děti momentálně nachází a 

od jaké doby jsou na uvedené adrese ubytováni. 

Cizinec s udělenou dočasnou ochranou (žadatel) nesmí zapomenout, že do části Celkové příjmy 

rodiny za měsíc se uvádějí všechny příjmy, které v daný měsíc cizinec s udělenou dočasnou ochranou a 

děti, které jsou uvedeny v žádosti, obdrží.  

Jde především o příjmy z výdělečné činnosti, jako je práce na hlavní pracovní poměr, práce na dohodu 

o provedení práce, práce na dohodu o pracovní činnosti. Dále se do příjmů započítávají příjmy ze 

samostatné výdělečné činnosti a také finanční prostředky, které jsou posílány z Ukrajiny (např. důchody). 

Do příjmu se nezapočítává předpokládaná výše vyplacené HUD (ani vyplacená HUD, kterou má cizinec 

s dělenou dočasnou ochranou uloženou na bankovním účtu) nebo předpokládaná výše vyplacené dávky 

mimořádné okamžité pomoci. Pokud je do uvedené části osoba vyplní, riskuje, že nárok na HUD 

nevznikne. 

Pokud cizinci s udělenou dočasnou ochranou a dítěti bude v uvedený měsíc poskytnuto stravování, je 

nutné uvést, že je stravování zajištěno.  

Při vyplnění políčka „stravování zajištěno“, je bráno, že jsou osobě a dětem poskytnuty i základní 

prostředky osobní hygieny. Proto, pokud osobě a dítěti byly poskytnuty tyto hygienické potřeby, jako je 

například: toaletní papír, zubní kartáček, zubní pasta, intimní hygienické prostředky, mýdlo, pak osoba 

uvede, že má stravování zajištěno.  

Pokud cizinci s udělenou dočasnou ochranou a dítěti v uvedený měsíc bude poskytnuto ubytování, za 

které nehradí žádné náklady, osoba uvede, že má zajištěné ubytování bezplatně. 

Pokud je cizinec s udělenou dočasnou ochranou povinen hradit nějaké náklady na ubytování pro sebe 

a své děti, uvede, že nemá ubytování zajištěno bezplatně. 

Pokud cizinci s udělenou dočasnou ochranou a dítěti v uvedený měsíc bude poskytnuto ubytování, za 

které nehradí nájem, avšak je povinen hradit náklady na služby spojené s užíváním bytu, tj. náklady na 

elektrickou energii apod., pak osoba uvede, že nemá zajištěno ubytování bezplatně.  
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Dále cizinec s udělenou dočasnou ochranou do aplikace nesmí zapomenout uvést všechny náklady 

na bydlení, včetně adresy, kde se cizinec s udělenou dočasnou ochranou a dítě momentálně nachází a 

od jaké doby jsou na uvedené adrese ubytováni. 

V případě, že cizinec s udělenou dočasnou ochranou všechny údaje v aplikaci Humanitární dávky 

správně vyplnil, překontroloval, stačí žádost o HUD podat, a to kliknutím na tlačítko Podat žádost. 

V případě, že bude všechno v pořádku a žádost bude odeslána Úřadu práce ČR k vyřízení, pak se cizinci 

s udělenou dočasnou ochranou zobrazí upozornění, že žádost byla úspěšně odeslána a o výsledku se 

cizinec s udělenou dočasnou ochranou dozví v aplikaci Humanitární dávky nebo prostřednictvím 

notifikačních zpráv. 

 

1.3 Vyhodnocení nároku na HUD za 1. až 5. měsíc udělení dočasné ochrany, dle 

ustanovení § 6 odst. 2 a ustanovení § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 66/2022 Sb.  

 

Citace zákona: Jsou-li příjmové, sociální a majetkové poměry cizince s dočasnou ochranou, který se zdržuje 

na území České republiky, takové, že mu neumožňují zajištění základních životních potřeb, lze mu na 

základě jeho žádosti poskytnout dávku, a to od měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, 

v němž mu byla udělena dočasná ochrana; to neplatí, je-li cizinci s dočasnou ochranou bezplatně 

poskytnuto ubytování, celodenní strava a základní prostředky osobní hygieny. Žádost o dávku musí 

obsahovat identifikační údaje žadatele, místo jeho pobytu na území České republiky a musí být předloženy 

doklady prokazující, že žadatel je cizincem s dočasnou ochranou. Příjmové, sociální a majetkové poměry 

na území České republiky žadatel uvede do žádosti a doloží je všemi dostupnými doklady. 

Výše dávky podle odstavce 2 činí na kalendářní měsíc od prvního do pátého kalendářního měsíce 

bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla cizinci udělena dočasná ochrana, částku 

5000 Kč. 

 

Jak o HUD požádat? 

Žádost o HUD cizinec s udělenou dočasnou ohranou podá stejným způsobem, jako je uvedeno výše. 

 

Výpočet výše HUD 

Výše HUD činí na kalendářní měsíc od prvního do pátého kalendářního měsíce bezprostředně 

následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla cizinci udělena dočasná ochrana, částku 5 000 Kč. O 

přidělení dávky nerozhoduje autonomně pracovník Úřadu práce, rozhodující jsou informace uvedené na 

žádosti s tím, že jsou vyhodnocovány automaticky programem. 

 

1.4 Vyhodnocení nároku na HUD od 6. měsíce po měsíci udělení dočasné ochrany, 

dle ustanovení § 6 odst. 2 a ustanovení § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 66/2022 Sb.  

 

Citace zákona: Jsou-li příjmové, sociální a majetkové poměry cizince s dočasnou ochranou, který se zdržuje 

na území České republiky, takové, že mu neumožňují zajištění základních životních potřeb, lze mu na 
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základě jeho žádosti poskytnout dávku, a to od měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, 

v němž mu byla udělena dočasná ochrana; to neplatí, je-li cizinci s dočasnou ochranou bezplatně 

poskytnuto ubytování, celodenní strava a základní prostředky osobní hygieny. Žádost o dávku musí 

obsahovat identifikační údaje žadatele, místo jeho pobytu na území České republiky a musí být předloženy 

doklady prokazující, že žadatel je cizincem s dočasnou ochranou. Příjmové, sociální a majetkové poměry 

na území České republiky žadatel uvede do žádosti a doloží je všemi dostupnými doklady. 

Výše dávky podle odstavce 2 činí na kalendářní měsíc od šestého kalendářního měsíce bezprostředně 

následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla cizinci udělena dočasná ochrana,  

1. pro cizince s dočasnou ochranou od 18 let věku částku podle § 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním 

a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, 

2. pro cizince s dočasnou ochranou do 18 let věku částku podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 

110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Jak o HUD požádat? 

Žádost o HUD cizinec s udělenou dočasnou ohranou podá stejným způsobem, jako je uvedeno výše. 

 

Jaká výše HUD může být Úřadem práce ČR přiznána? 

Výše HUD činí na kalendářní měsíc od šestého kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po 

kalendářním měsíci, v němž byla cizinci udělena dočasná ochrana, částku životního minima jednotlivce 

u osoby starší 18 let (nyní tj. částka 4 620 Kč) a u osoby mladší 18 let částku životního minima 

nezaopatřeného dítěte ve věku od 15 do 26 let (nyní tj. částka 3 320 Kč).  

 

1.5 FAQ k HUD 

 

Znamená to, že když cizinec s udělenou dočasnou ochrannou není schopen si koupit jídlo, může 

si požádat o HUD? 

Pokud cizinec s udělenou dočasnou ochrannou nemá dostatečné finanční prostředky na nákup jídla či 

hygienických potřeb, pak si může požádat o HUD. 

Takže pokud si cizinec s udělenou dočasnou ochrannou vydělává a není schopen si koupit jídlo, 

pak si o HUD nemá žádat? 

Pokud dostatek finančních prostředků nemá, záleží na jejich výši, o HUD si může požádat.  

Cizinec s udělenou dočasnou ochrannou je schopen si zabezpečit své základní životní potřeby, ale 

nemá dostatek finančních prostředků na úhradu nákladů na bydlení. Může si o HUD požádat? 

Pokud cizinec s udělenou dočasnou ochranou má dostatečné finanční prostředky na nákup jídla či 

hygienických potřeb, ale již mu nezbývají finanční prostředky na úhradu nákladů na bydlení, pak si o 

HUD může požádat.  

Takže pokud cizinec s udělenou dočasnou ochrannou je schopen zabezpečit si své základní životní 

potřeby i uhradit náklady na bydlení, může si o HUD požádat? 
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Pokud cizinec s udělenou dočasnou ochrannou má dostatečné finanční prostředky na nákup jídla a 

hygienických potřeb a současně je schopen uhradit náklady na bydlení, pak je schopen si zabezpečit své 

životní potřeby, včetně ubytování, a proto není důvod o HUD žádat.   

Jak se cizinec s udělenou dočasnou ochranou dozví o stavu zpracování žádosti o HUD? 

Cizinec s udělenou dočasnou ochranou se o stavu vyřízení dozví nejen na kontaktním pracovišti Úřadu 

práce ČR, kde podával žádost o HUD, ale v případě, že o HUD žádal prostřednictvím mobilní/webové 

aplikace, stav vyřízení žádosti se dozví v mobilní/webové aplikaci. 

Proto, aby cizinec s udělenou dočasnou ochranou vždy věděl, co se s jeho žádostí o HUD děje, MPSV 

zasílá notifikační zprávy s aktuálním stavem. 

Zejména se jedná o notifikační zprávy: 

Duplicita; K opravě; Na úřad; Není nárok; Přiznáno; Vyplaceno; Zpracovává se. 

Pokud se cizinci s udělenou dočasnou ochranou zobrazí stavová hláška: Duplicita, znamená to: 

- Osoba je uvedena na jiné žádosti o dávku za stejný měsíc. 

V tomto případě, je nutné, aby z jedné žádosti byly odstraněny osoby, které již vystupují na jiných 

žádostech. 

Pokud se cizinci s udělenou dočasnou ochranou zobrazí stavová hláška: K opravě, znamená to např.: 

- Údaje osoby na souhrnné žádosti jsou odlišné, než jsou v ROB/KRK. 

- Osoba nemá zadanou adresu. 

- Na souhrnné žádosti není vyplněno bankovní spojení. 

- Nezletilý žadatel nemá zadaného zástupce. 

- Příjemce výplaty je nezletilý apod. 

Některé z uvedených chyb, lze opravit přímo v mobilní/webové aplikace. Některé z uvedených chyb je 

nutné osobně řešit na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR. O tom, jak se má cizinec s udělenou 

dočasnou ochranou zachovat, slouží dvě subhlášky, a to: Nutná oprava žádosti => nutná oprava 

v mobilní/webové aplikace nebo Nevalidní - na úřad => osobní kontakt s Úřadem práce ČR. 

 

Pokud se cizinci s udělenou dočasnou ochranou zobrazí stavová hláška: Není nárok, znamená to: 

- Ze sociálních a příjmových důvodů posuzovaných osob není na HUD nárok. 

V tomto případě je celková sociální a příjmová situace taková, že cizinci s udělenou dočasnou ochranou 

umožňuje zabezpečit základní životní potřeby. Pokud se cizinci s udělenou dočasnou ochranou zobrazí 

stavová hláška: Přiznáno, znamená to: 

- Částka dávky přiznána na osobu. 

 

Pokud se cizinci s udělenou dočasnou ochranou zobrazí stavová hláška: Vyplaceno, znamená to: 

- Dávka byla vyplacena. 

 

Pokud se cizinci s udělenou dočasnou ochranou zobrazí stavová hláška: Zpracovává se, znamená to: 
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- Žádost o HUD se zpracovává a kontrolují se zadané údaje. 

 

Můžu o HUD požádat zpětně? 

Ne. V souladu se zákonem NENÍ možné podávat žádosti zpětně. To znamená, že pokud jste si nestihli 

požádat o humanitární dávku např. za srpen 2022, pak už si ji nemůžete podat v září 2022. Jinak řečeno 

– žádáte-li o humanitární dávku za září, musíte si o ni v září také požádat. 

Jak Úřad práce ČR postupuje v případě nezletilých dětí? 

Nárok humanitární dávku má osoba, které byla udělena na území České republiky dočasná ochrana, a 

pro druhou a další 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. Pracující rodiče mohou ovlivnit nárok na HUD u nezletilého dítěte. 

Pokud se o nezletilé dítě stará dospělý, tedy nepracuje. Vznikne mu nárok na HUD? 

Pokud žadatel splní podmínku nároku na humanitární dávku, Úřad práce ČR ji vyplatí každému členu 

rodiny ve výši 5 000 Kč. Od sedmého kalendářního měsíce pak hraje roli i věk žadatele. V případě dětí 

do 18 let je měsíční výše humanitární dávky 3 320 Kč, u cizinců starších 18 let pak 4 620 Kč. 

Starám se o dítě do 18 let, které nejsou moje a nejsem s nimi nijak spřízněn. Mohu požádat o ně 

požádat o HUD v zastoupení? 

Žádost o humanitární dávku není možné podat prostřednictvím mobilní/webové aplikace v 

zastoupení. To znamená, že pokud chcete žádat za dítě (děti) mladší 18 let, o které se staráte a nejste 

jeho/jejich rodinným příslušníkem, nebo chcete zažádat za jinou osobu, pak tato varianta není možná a 

musíte využít papírovou formu formuláře . 

Co přesně je bezplatný strava? 

Za bezplatnou stravu se považuje snídaně, oběd, večere. Pokud si alespoň jednu z variant zajišťuje osoba 

sama, nejedná se o bezplatnou stravu 

Pokud cizinec s udělenou dočasnou ochranou pracuje jen za stavu, je třeba i v takovém případě 

uvádět, že pracuji? 

Ano, do tiskopisu se uvádí i informace o zaměstnání 

Cizinec s udělenou dočasnou ochrannou nemá stanovenou povinnost v rámci ubytování hradit 

nájem, ale má povinnost služby spojené s užíváním bytu, tj. musí např. hradit zálohy za elektrickou 

energii, považuje se takové ubytování za bezplatné? 

Pokud cizinec s udělenou dočasnou ochranou nemá povinnost hradit nájem, ale je povinen hradit služby 

spojené s užíváním bytu, tj. musí např. hradit zálohy za elektrickou energii, pak takové ubytování se 

nepovažuje za bezplatné.  

Kde cizinci s udělenou dočasnou ochranou poradí s vyplněním žádosti o HUD? 

Máte-li otázky vztahující se k vyplňování údajů do mobilní/webové aplikace, nebo s námi budete 

potřebovat konzultovat věci vztahující se k humanitární dávce, kontaktujte naše kolegy (možno i v 

ukrajinštině) na telefonní lince +420 950 180 100, nebo pište na ua@uradprace.cz nebo se podívejte 

na toto video s radami, jak vyplnit elektronickou či papírovou žádost krok za krokem. 

https://davkyuk.mpsv.cz/
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-humanitarni-davku
https://davkyuk.mpsv.cz/
tel:+420950180100
mailto:ua@uradprace.cz
https://www.youtube.com/watch?v=xEa9BF0Awus
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Kde cizinci s udělenou dočasnou získá aktuální informace? 

Aktuální informace vztahující se k HUD jsou k dispozici: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-

obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele; nebo https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele
https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine
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2. MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC – MOP 

Pokud má uprchlík hrazené ubytování a stravu a základní hygienické potřeby a má děti školou povinné, 

a nemá na úhradu povinných školních pomůcek,), může požádat o poskytnutí mimořádné okamžité 

pomoci k úhradě nezbytného jednorázového výdaje. U této situace mimořádné okamžité pomoci se 

nezkoumá bydliště osoby, tzn. sepětí osoby s Českou republikou. Tyto žádosti nejsou online, je třeba je 

vyřídit na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR.  
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3.  PŘÍSPĚVEK PRO SOLIDÁRNÍ DOMÁCNOST – PPSD 

Citace zákona: Fyzické osobě, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou (dále jen 

„ubytovaná osoba“), se poskytuje příspěvek pro solidární domácnost (dále jen „příspěvek“). Za bezplatné se 

považuje poskytnutí ubytování i v případě, kdy ubytovaná osoba uhradila náklady za plyn a elektřinu v 

rozsahu, který odpovídá rozsahu, ve kterém plyn a elektřinu využívá. Podmínkou pro poskytování příspěvku 

je, že se nejedná o ubytování v ubytovacím zařízení a ubytování bylo poskytnuto nepřetržitě po dobu, jejíž 

minimální délku stanoví vláda nařízením. V rámci poskytnutého ubytování musí být ubytované osobě 

zajištěn dostatečný prostor pro odpočinek, pro přípravu stravy, prostor pro osobní hygienu a záchod a musí 

být zajištěn přístup k pitné vodě. 

 

Jak o PPSD požádat? 

Pouze elektronicky 

Osoba má možnost prostřednictvím mobilní/webové aplikace (dostupné na www.davkyuk.mpsv.cz) 

vyplnit žádost o PPSD, a to způsobem, který byl uveden výše u HUD. O PPSD se žádá vždy měsíc zpětně 

(např. za srpen se žádá v měsíci září).  

 

Jaké údaje obsahuje žádost o PPSD? 

Do žádosti je nutné uvést: 

1. identifikaci žadatele, 

2. adresu nemovitosti, v níž je poskytováno ubytování, 

3. právní titul, na jehož základě žadatel nemovitost užívá, 

4. identifikaci ubytovaných osob, 

5. údaje o době poskytování ubytování, 

6. čestné prohlášení, že ubytování bylo poskytnuto bezplatně 

7. čestné prohlášení, že jsou splněny podmínky pro ubytování, tj. že ubytovaný cizinec s dočasnou 

ochranou má k dispozici v bytě dostatečným prostorem pro odpočinek, prostor pro přípravu 

jídla, prostor pro osobní hygienu a přístup k pitné vodě, 

8. způsob výplaty. 

 

Jaká výše PPSD může být Úřadem práce ČR přiznána? 

✓ Od března do konce června byla výše příspěvku 3000 Kč osoba/měsíc a maximální počet 

zohledněných ubytovaných osob byl 4 osoby (tj. max. 12 000 Kč na jeden byt/měsíc). 

✓ Od července do konce prosince je výše stanovena podle skutečnosti, zda cizinec bydlí spolu 

s ubytovatelem nebo zda má k dispozici celý byt pro sebe: 

- Sdílí-li ubytovaná osoba ubytování s žadatelem o příspěvek, je příspěvek ve výši  

3 000 Kč za ubytovanou osobu za kalendářní měsíc, maximálně lze zohlednit 3 ubytované 

osoby za kalendářní měsíc v jedné solidární domácnosti (tj. max. 9 000 Kč na jeden 

byt/měsíc). 

- Nesdílí-li ubytovaná osoba ubytování s žadatelem o příspěvek, výše příspěvku se určuje takto: 
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• 5 000 Kč za kalendářní měsíc za 1 ubytovanou osobu,  

• 9 000 Kč za kalendářní měsíc za 2 ubytované osoby,  

• 12 000 Kč za kalendářní měsíc za 3 ubytované osoby,  

• 14 000 Kč za kalendářní měsíc za 4 ubytované osoby, anebo 

• 15 000 Kč za kalendářní měsíc za 5 a více ubytovaných osob. 

 

Za jaké období se PPSD poskytuje? 

PPSD se poskytuje (vyplácí) zpětně za kalendářní měsíc, v němž bylo poskytnuto bezplatné ubytování 

cizinci s udělenou dočasnou ochranou a to minimálně v délce 16 po sobě jdoucích dnů. 

 

Příklad č. 1:  

Ubytování bylo cizinci s udělenou dočasnou ochranou poskytnuto v březnu 2022. Nárok na příspěvek 

pro solidární domácnost poskytovateli ubytování vznikne v dubnu 2022. 

Nárok na dávku za ubytování poskytnuté v dubnu 2022, vznikne v květnu 2022. Vždy se žádá o pokrytí 

již vynaložených nákladů za předcházející kalendářní měsíc. 

 

3.1 FAQ k PPSD 

 

Osoba poskytuje ubytování cizinci s udělenou dočasnou ochranou v ubytovacím zařízení, má tato 

osoba nárok na PPSD? 

PPSD se neposkytuje osobám, které ubytují cizince s udělenou dočasnou ochranou v ubytovacím 

zařízením, tj. PPSD se neposkytuje do ubytoven a ani právnickým osobám podnikajícím v ubytovacích 

službách a ani do sociálních pobytových služeb. 

 

Jaké jsou podmínky proto, aby osobě byl PPSD poskytnut? 

Osoba musí bezplatně poskytnout ubytování cizinci s udělenou dočasnou ochranou, minimálně po dobu 

16 dnů po sobě jdoucích v jednom kalendářním měsíci. Za bezplatné se považuje poskytnutí ubytování 

i v případě, kdy ubytovaná osoba uhradila náklady za plyn a elektřinu v rozsahu, který odpovídá rozsahu, 

ve kterém plyn a elektřinu využívá. 

Ubytovaný cizinec s dočasnou ochranou musí mít k dispozici v bytě dostatečný prostor pro odpočinek, 

pro přípravu jídla, pro osobní hygienu a musí mít přístup k pitné vodě. 

 

Ubytovatel má nějaké povinnosti k ubytovaným osobám, např. musím ubytovaným osobám 

zajišťovat stravování? 

Vzhledem k tomu, že jako dobrovolný ubytovatel osoba poskytuje cizinci s udělenou dočasnou ochranou 

ubytování, je zcela na jejím zvážení, kompetenci a možnostech, jaké další služby cizinci s udělenou 

dočasnou ochranou poskytne. Jedná se zcela o dobrovolnou činnost. 
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Kde žadatel o PPSD získá aktuální informace? 

Aktuální informace vztahující se k PPSD jsou k dispozici: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-

pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele
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4. KURZ ČEŠTINY PRO CIZINCE S UDĚLENOU DOČASNOU 

OCHRANOU 

Jednou z nejčastějších překážek pro výkon především kvalifikovaných profesí je jazyková bariéra. Pokud 

se občan Ukrajiny pod dočasnou ochranou zaeviduje na Úřad práce ČR jako uchazeč nebo zájemce 

o zaměstnání, může zde požádat o úhradu kurzu českého jazyka.  

Uchazeči/zájemci s dočasnou ochranou vstupují do evidence ÚP ČR zejména po uplynutí doby 150 dnů 

od udělení dočasné ochrany, po kterou jsou pojištěnci státu z hlediska zdravotního pojištění. Na 

kontaktních pracovištích jsou k dispozici poradci – tlumočníci, nejčastěji občané ukrajinské komunity 

v ČR již déle žijící, kteří zajišťují tlumočení a pochopení sdělovaných informací v rámci zprostředkování 

zaměstnání a poradenství.  

Nabídka služeb úřadu práce, vč. možnosti rekvalifikací, je občanům Ukrajiny s dočasnou ochranou 

k dispozici ve formě dvou jazyčných letáků. Poradci – tlumočníci působí v prostorách kontaktních 

pracovišť, čekárnách, dále pomáhají při individuálních poradenských jednáních a také při skupinové 

formě poradenství, které se zaměřuje na  témata, jako jsou pracovní podmínky v ČR, možnosti a způsoby 

hledání zaměstnání, systém vzdělávání v ČR, možnosti rekvalifikací, včetně výuky českého jazyka 

v akreditovaných kurzech, dle sylabů MŠMT (přehled udělených rekvalifikačních oprávnění MŠMT a je 

k dispozici na odkaze Databáze udělených akreditací rekvalifikačních programů, MŠMT ČR (msmt.cz).  

O možnosti rekvalifikace na Úřadu práce ČR v rámci kurzu „český jazyk pro cizince“ má být osoba 

s dočasnou ochranou informována už při vstupu do evidence uchazečů či zájemců o zaměstnání, a to 

právě s využitím služeb ukrajinských překladatelů. 

Základní informace k oblasti rekvalifikací je také schopno poskytnou call centrum Úřadu práce ČR 

(800 779 900) či na speciální lince Úřadu práce ČR pro Ukrajince (950 180 100). 

Vzhledem ke skutečnosti, že podání žádosti o oba typy evidencí je možné učinit i elektronicky (ukrajinský 

překlad obou žádostí je uveden na webu MPSV – Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání 

(mpsv.cz); Žádost o zprostředkování zaměstnání (evidence uchazeče o zaměstnání) (mpsv.cz)), má úřad 

práce k dispozici překlad zájmu o zvolenou rekvalifikaci který je k dispozici na odkaze Zájem o zvolenou 

rekvalifikaci uchazeče o zaměstnání – zájemce o zaměstnání (mpsv.cz).  

Úřad práce ČR nabízí také pomoc zaměstnavatelům s financováním kurzů českého jazyka tehdy, 

když občan Ukrajiny už pracuje (tj. nemusí být v evidenci zájemců nebo uchazečů o zaměstnání). A to 

prostřednictvím příspěvku v rámci projektu POVEZ II. 

Projekt POVEZ II je určený pro vzdělávání zaměstnanců (stávajících nebo potenciálních) 

zaměstnavatelů, kteří mohou Úřad práce ČR požádat o příspěvek na vzdělávací aktivitu. Pokud 

zaměstnavatel vzdělává své zaměstnance, může získat také příspěvek na mzdové náklady (až 100 % 

nákladů) na dobu, kdy se zaměstnanec vzdělává. Žadatelem o příspěvek je v tomto případě 

zaměstnavatel, který žádá na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR dle místa pracoviště.  

Zaměstnavatel by si měl před podáním žádosti prostudovat Podmínky pro žadatele a příjemce a 

následně se zaregistrovat na webových stránkách http://povez.uradprace.cz, kde vyplní formulář žádosti 

včetně relevantních příloh. Následně vše pošle přes datovou schránku, poštou nebo doručí osobně na 

nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR. Další informace jsou k dispozici na webových stránkách projektu.  

Od března 2022 projekt podporuje také výuku ČJ pro cizince. Zároveň došlo i k prodloužení doby 

realizace projektu do 31. 12. 2023. Zaměstnavateli je hrazeno až 85 % nákladů vynaložených na 

odborný rozvoj, jazykové kurzy (vč. ne/akreditovaných kurzů českého jazyka pro cizince) a kurzy v 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zarazeni-do-evidence-zajemcu-o-zamestnani
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zarazeni-do-evidence-zajemcu-o-zamestnani
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zprostredkovani-zamestnani
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zajem-o-zvolenou-rekvalifikaci-uchazece-o-zamestnani-zajemce-o-zamestnani
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zajem-o-zvolenou-rekvalifikaci-uchazece-o-zamestnani-zajemce-o-zamestnani
https://www.uradprace.cz/documents/37855/2602178/POVEZ+II_Podm%C3%ADnky+pro+%C5%BEadatele+a+p%C5%99%C3%ADjemce_v12_2022-06-13_v2.pdf/05a73024-d10b-f27a-0ec5-4c7e75de99ee
http://povez.uradprace.cz/
https://www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/povez
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oblasti soft skills. Vzdělávání je určeno pro zaměstnance provozoven zaměstnavatele (s výjimkou 

provozoven na území Hl. m. Prahy), kteří jsou občany ČR, EU/EHP a Švýcarska či pro občany třetích zemí 

s trvalým pobytem na území ČR i bez něj. Zaměstnanci mohou být rovněž cizinci, na které se vztahuje 

zákon č. 66/2022 Sb.  

Úřad práce ČR informuje zaměstnavatele v rámci monitoringu zaměstnavatelů, osobních jednání přímo 

ve firmách, na poradních sborech, seminářích pro zaměstnavatele, při veletrzích. Již od měsíce února 

2022 jsou v týdenních intervalech sledována a vyhodnocována pracovní místa nabízená pro občany 

Ukrajiny s dočasnou ochranou. I v této komunikaci se zaměstnavateli jsou informace o možnostech 

financování kurzů českého jazyka pro cizince sdělovány. 


