
Nová aplikace pro vyřízení 
HUMANITÁRNÍ DÁVKY
Новий додаток для оформлення 
ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

Vyřídíte vše bez 
návštěvy úřadu.

Ви все вирішите без 
відвідування офісу.

https://davkyuk.mpsv.cz/uk

З 1 вересня ми запустимо 
новий додаток, до якого можна 
увійти лише за допомогою 
електронної ідентифікації 
(наприклад, BankID).

Нові функції:
Можливість cлідкувати запит  
на будь-якому пристрої.

Відображення результату про 
призначення допомоги та її 
розмір безпосередньо в додатку.

З 8 вересня
Якщо буде потрібно щось 
доповнити або виправити,  
ви будете чітко поінформовані  
в додатку.

З 15 вересня
Ви почнете отримувати 
інформацію про статус вашого 
запиту SMS або електронною 
поштою.

Od 1. září spustíme novou  
vylepšenou aplikaci, do které 
se bude možné přihlásit pouze 
pomocí elektronické identity  
(např. BankID).

Nové funkce:
Možnost sledovat žádost  
na jakémkoliv zařízení.

Zobrazení výsledku o přiznání  
dávky a její výši přímo v aplikaci.

Od 8. září
Pokud bude potřeba něco doplnit 
nebo opravit, budete v aplikaci  
informováni.

Od 15. září
Začnete dostávat informace  
o stavu vaší žádosti SMS nebo 
e-mailem.

https://info.identitaobcana.cz/

Zřiďte si elektronickou 
identitu!

Встановіть електронну 
ідентифікацію

https://davkyuk.mpsv.cz/uk
https://info.identitaobcana.cz/


Vyřízení dávky je možné on-line
https://davkyuk.mpsv.cz/

HUMANITÁRNÍ
      DÁVKA

■ Cizinci s dočasnou ochranou mohou čerpat finanční příspěvek, který jim  
 pomůže s úhradou základních životních potřeb.

■ První dávka ve výši 5 000 Kč bude poskytnuta automaticky v prvním měsíci 
 všem uprchlíkům, kteří jsou držiteli dočasné ochrany. Dávku lze získat  
 i opakovaně v závislosti na příjmech a sociálních poměrech. Ve výši 5 000 Kč  
 měsíčně ji lze vyplatit opakovaně celkem až šestkrát.

■ Od 7. dávky se její výše mění. Sledují se opět příjmy, majetek a sociální 
 poměry. Pro držitele dočasné ochrany od 18 let činí 4 620 Kč (výše odpovídá  
 životnímu minimu, pro dítě do 18 let je 3 320 Kč (shodně s částkou životního 
 minima nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku).

■ Nejrychlejší výplatu umožní účet vedený v české bance.

■ Předpokladem je fyzický pobyt na území ČR. Nárok na dávku se nevztahuje  
 na cizince, kterým je bezplatně poskytnuto ubytování včetně celodenní 
 stravy a základních hygienických prostředků.

■ Distribuci dávek zajišťuje Úřad práce ČR. Veškeré podrobnosti jsou v češtině  
 i ukrajinštině zde. https://bit.ly/pomoc-ua

Humanitární dávka je určená občanům Ukrajiny, kteří 
přišli do České republiky z důvodu válečného konfliktu.


