
Další informace naleznete na webu MPSV nebo Úřadu práce ČR.

INFORMACE K ŽÁDOSTI 
O SOLIDÁRNÍ PŘÍSPĚVEK

Příspěvek je určen domácnostem, které poskyt-
nou ubytování cizinci s dočasnou ochranou.  
Vyplácen bude ve výši 3 tisíce korun měsíčně 
za jednoho uprchlíka, maximálně pak 12 tisíc 
korun za měsíc.

Formulář žádosti byl maximálně zjednodušen, aby po vás vyžadoval pouze ty nejnutnější informace, 
ale zároveň byl způsob podání bezpečný a zákonný.

Nárok na příspěvek máte, pokud:
■ Ubytování poskytnete bezplatně a mini- 
 málně po dobu 16 po sobě jdoucích dnů  
 v jednom měsíci. 

■ Ubytovaným bude zajištěn odpovídající  
 prostor a dále také místo pro přípravu  
 jídla, koupelna a WC, přístup k pitné vodě.

Příspěvek se vyplácí 
pouze bezhotovostně 

na základě elektronické 
žádosti. 

Tu naleznete zde:

davkyuk.mpsv.cz

Prvním krokem je založení žádosti, v rámci které proběhne ztotožnění žadatele přes jakoukoliv 
formu elektronické identity občana (možností je celá řada):

■ BankID (nejrozšířenější řešení)
■ MojeID
■ Mobilní klíč eGovernmentu (lze získat online i v kterémkoliv CzechPointu)
 atd.

Vyplnit pak musíte:

■ Základní informace o žadateli ( jméno, příjmení, datum narození…)
■ Adresu nemovitosti, v níž je poskytováno ubytování
■ Právní titul, na jehož základě nemovitost užíváte (např. nájemní smlouva) – stačí zaškrtnout,  
 není třeba dokládat výpis z katastru či konkrétní smlouvu
■ Informace o ubytovaných osobách s udělenou dočasnou ochranou
 • Jméno, příjmení, datum narození, pohlaví
 • Číslo vízového štítku (pokud jej cizinec má) 
■ Dobu poskytování ubytování

Pokud nebude některý z těchto údajů do žádosti uveden, nebude možné cizince s dočasnou 
ochranou ztotožnit v databázi veřejné správy, a proto by nárok na příspěvek nemusel vzniknout.

V rámci žádosti stvrdíte svým čestným prohlášením, že všechny zadané údaje jsou pravdivé  
a podmínky pro ubytování podle zákona jsou splněny.

Posledním krokem je způsob výplaty, kterým bude zpravidla bankovní účet v české bance. 
V odůvodněných případech ale je možné příspěvek vyplatit poštovní poukázkou.

Žádost o solidární příspěvek je možné podat pouze elektronickou formou. 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/solidarni_prispevek_A4.pdf
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele
https://davkyuk.mpsv.cz/domacnost
https://www.identitaobcana.cz/Home


www.mpsv.cz

Příspěvek pro solidární domácnost 
Otázky a odpovědi

Jak mám požádat o příspěvek? 

Od 11. dubna bude zpřístupněna naše aplikace 
davkyuk.mpsv.cz, přes kterou bude možné po-
žádat si o příspěvek bez návštěvy Úřadu práce. 
Solidární příspěvek je 3.000 Kč na osobu uby-
tovanou v daném měsíci déle než 16 po sobě 
jdoucích dnů. Maximální příspěvek pro jednu 
domácnost je 12.000 Kč, tedy za 4 a více ubyto-
vaných osob (včetně dětí). O příspěvek můžete 
zažádat o měsíc zpětně, tedy v dubnu za bře-
zen.

Kde mám nahlásit, že mám kapacitu někoho 
ubytovat? 

Nabídku ubytování v domácnostech a poptáv-
ku ukrajinských uprchlíků propojují neziskové 
organizace. Ubytování můžete nabídnout i pří-
mo někomu, koho znáte. Pro přiznání solidár-
ního příspěvku poskytovatel podepíše čestné 
prohlášení s čísly víz a pasů ubytovaných osob. 
Více informací naleznete v sekci „Nabídnout 
pomoc“ na webu www.nasiukrajinci.cz. 

Mohu nabídnout i jen malý pokoj se sdílenou 
kuchyní a koupelnou? 

Ano, stačí třeba nevyužívaný dětský pokoj. 
Předpokladem je, že ubytovaným osobám zajis- 
títe prostor pro odpočinek (dostatečně velký po-
koj pro ubytované osoby včetně postelí/matrací), 
prostor pro přípravu stravy (možno zpřístupnit 
vlastní vybavenou kuchyň nebo zřídit provizor-
ní s vařičem a lednicí), koupelnu a WC (opět 
mohou být sdílené) přístup k pitné vodě.

Jak mám prokázat, že u mě Ukrajinci bydlí? 
Musím s nimi uzavřít nějakou smlouvu? 

Není třeba uzavírat smlouvu. Do žádosti o pří-
spěvek uveďte identifikaci ubytovaných osob, 
aby bylo možné ověřit oprávněnost čerpání 
příspěvku. 

Když mám volnou chatu, kolik lidí mohu uby-
tovat? Nebo mám nahlásit ubytovací kapacitu 
krajskému asistenčnímu centru? 

Všem ubytovaným osobám musíte zajistit dosta-
tečný prostor pro odpočinek, kuchyň, koupelnu, 

WC a přístup k pitné vodě. Příspěvek můžete 
ovšem požadovat maximálně na 4 osoby v celko-
vém součtu 12.000 Kč. Více ubytovaných nebude 
v celkové výši příspěvku zohledněno.

Mám nárok na příspěvek pro solidární domác-
nost v případě, že jsem ubytoval uprchlíky  
v prostorech, které za normálních okolností 
pronajímám na své IČO?

Na příspěvek máte nárok, pokud nemovitost 
poskytujete jako fyzická osoba a máte opráv-
nění s nemovitostí nakládat.

Musím příspěvek pro solidární domácnost 
danit?

Ne, tento příspěvek je osvobozen od daně z pří-
jmu.

Jak bude stát kontrolovat, že na dané adrese 
skutečně uprchlíci bydlí?

Systém je založen na kontrole údajů o poskyto-
vateli a ubytovaném v databázi veřejné správy.

https://davkyuk.mpsv.cz/
https://www.nasiukrajinci.cz/cs/

