Elektronické podání žádosti o humanitární dávku
Úvod
K elektronickému podání žádosti je nejdříve třeba si opatřit tzv. Identitu občana, tedy, dá se
říci, elektronický občanský průkaz.
Nejjednodušší způsob použití elektronické identity je použití tzv. bankovní identity, pokud ji
Vaše banka ukrajinským občanům poskytuje. Podle informace z infolinky Raiffeisenbank,
přibližně z poloviny dubna, však není zřízení bankovní identity cizincům v současné době
legislativně možné. O situaci v jiných bankách nemám ověřené informace. Pokud Vám banka
poskytne bankovní identitu, můžete celou část o zřízení MojeID přeskočit. Pro přihlášení do
identity v takovém případě použijete své klientské číslo.
Pokud Vaše banka ukrajinským občanům e-identitu neposkytuje, je možné použít tzv. MojeID
identitu, NIA ID nebo Mobilní klíč eGovernmentu. Samotný proces zřízení identity je u MojeID
asi nejsložitější, přesto ji mohu doporučit z důvodů vysoké bezpečnosti a jednoduchého
vyřízení ověření totožnosti (viz dále). Samotné použití je u všech identit včetně MojeID
srovnatelně jednoduché. Zřízení Mobilního klíče eGovernmentu vyžaduje ústní komunikaci na
pracovišti CzechPOINT, velmi pravděpodobně v češtině. Identita NIA ID má nejslabší, resp.
zastaralé zabezpečení, pouze pomocí SMS kódu, přepisovaného při přihlašování. To je
způsob, od kterého např. banky dnes již zcela upustily.
Ve všech případech je třeba při zřizování identity ověřit totožnost žadatele na některém
pracovišti CzechPOINT. K tomu je potřebné vygenerovat jeho osobní kód žádosti. Na základě
praktických zkušeností doporučuji mít tento kód připravený jako vytištěnou žádost, se kterou
velmi pravděpodobně zvládne vyřídit ověření totožnosti i cizinec bez českého doprovodu.
Tato vytištěná žádost se během zřizování vygeneruje u identit MojeID a NIA ID.
Tento návod obsahuje podrobné pokyny pro vytvoření a použití identity MojeID, se kterou
máme praktické zkušenosti.
Pro založení a použití jakékoliv elektronické identity ukrajinskými občany doporučuji
použít funkci překladu webových stránek prohlížeče Google Chrome.
Při zřizování identity věnujte pozornost volbě dobrých hesel. Odcizení elektronické
identity je stejně závažné jako odcizení pasu nebo občanského průkazu, ale mnohem
hůře zjistitelné. Z tohoto důvodu důrazně doporučuji zabezpečení mobilním telefonem
(tzv. elektronický klíč), pokud možno s biometrickým zabezpečením (otisk prstu, příp.
rozpoznání obličeje). Elektronický klíč vyžadují služby MojeID a Mobilní klíč
eGovernmentu.

Zřízení e-identity MojeID
Požadavky: Pro zřízení této e-identity se provádí je třeba disponovat počítačem, mobilním
telefonem typu smartphone a, pokud možno, tiskárnou.
Zřízení se provede na stránce mojeid.cz. Pro použití k podání žádosti o dávku je nutné
provést následující kroky:


Zřídit účet MojeID



Nainstalovat do mobilního telefonu aplikaci MojeID klíč pro zesílené zabezpečení
přihlášení a propojit tuto aplikaci s účtem.



Povolit přihlášení ke službám státní správy (pod které spadá i Úřad práce). K tomu je
nutné vygenerovat žádost o ověření osobních údajů uživatele a následně provést toto
ověření na pracovišti CzechPoint. Pro ověření je nutné mít s sebou platný pas.



Po splnění těchto kroků je možné se při otevření formuláře pro humanitární dávku
přihlásit pomocí služby MojeID

Všechny kroky budou podrobně popsány v následujícím textu.

Založení účtu MojeID
Úvodní obrazovka
1. V prohlížeči otevřete stránku https://www.mojeid.cz (Obvykle postačí napsat do
adresního okna prohlížeče mojeid.cz)
2. Zvolte volbu „ZALOŽIT MOJEID“ v horní části okna, viz obrázek

Následující stránka dává možnost výběru mezi založením účtu s ručním vyplněním údajů,
nebo pomocí propojení s vaším účtem Google nebo Facebook. V dalším textu bude popsáno
založení s ručním vyplněním údajů, pomocí volby „ZALOŽIT MOJEID“

Volbou „ZALOŽIT MOJEID“ se dostanete na následující stránku, kde musíte vyplnit své
uživatelské jméno, kontaktní údaje a adresu trvalého bydliště.
Na e-mail a telefonní číslo, které zde uvedete, Vám následně budou poslány ověřovací kódy,
které bude nutné přepsat do počítače.
Ve druhé skupině údajů je třeba opsat kontrolní kód, následně zaškrtnout souhlas s pravidly

služby (bod 3) a data odeslat stiskem tlačítka „Založit účet“ (bod 4)

Aktivace účtu
Po odeslání osobních údajů se Vám zobrazí nasledující okno. Do odpovídajích polí (1)

přepište aktivační kódy z mailu a mobilu, potom stiskněte tlačítko „Aktivovat účet“ (2)

Po aktivaci účtu se objeví okno pro vložení hesla. Systém MojeID vyžaduje, aby heslo
obsahovalo 3 z těchto 4 možných prvků:


malá písmena



velká písmena



číslice



speciální znaky, jako ._*/-

Tedy ‚moje_heslo‘ nebo ‚MojeHeslo‘ je špatně, ‚1234‘ je velmi špatně!!
Heslo je třeba vložit v poli „Nové heslo“ (1) a potom ho zopakovat v poli „Potvrzení nového

hesla“ (2). Nakonec ho uložíte stiskem tlačítka „Uložit“ (3)

Osobní údaje
Po uložení hesla se dostanete na stránku „Osobní údaje“. Zde budou již předvyplněny údaje,
vložené při vytváření účtu. Je třeba vyplnit údaje, označené hvězdičkou (*), ostatní údaje
zadáváte dobrovolně. Případné změny údajů potvrdíte stiskem tlačítka „Uložit“.
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ke službám veřejné správy. To se provádí v záložce „Nastavení“

Zřízení přístupu ke službám veřejné zprávy
Zvolte záložku „Nastavení“ a v kolonce „Přístup ke službám veřejné správy“ stiskněte tlačítko

„Zabezpečit“.

Po stisku tlačítka „Zabezpečit“ se otevře stránka „Nastavení dvoufaktorového zabezpečení“.
„Dvoufaktorové zabezpečení“ je odborný název pro použití např. aplikace Mobilní klíč ve
Vašem telefonu.

Zvolte „MojeID Klíč“.

Následně se Vám otevře výzva k instalaci aplikace MojeID klíč do telefonu

Po instalaci klíče MojeID do mobilního telefonu klikněte na tlačítko „Pokračovat“ (2)
Nyní je třeba v mobilním telefonu pomocí služby Google play nebo App Store nainstalovat
aplikaci MojeID klíč. To je zachycené na následujících 3 snímcích:

Nyní musíme mobilní klíč propojit s účtem MojeID. V následujících instrukcích budeme proto
přecházet mezi stránkou účtu, zobrazenou na počítači, a aplikací v mobilním telefonu.
Stránka účtu, zobrazená v počítači: Po kliknutí na tlačítko „Pokračovat“ se zobrazí QR kód
pro propojení aplikace s mobilním telefonem

Nastavení mobilního klíče
V mobilním telefonu:
Mobilní klíč neumožňuje provádět snímky obrazovky, proto jsou příslušné kroky v klíči
popsány pouze textově. Aplikací nyní přečteme zobrazený QR kód.


Zvolit „Vyfotit QR kód“



Zobrazí se výzva systému Android „Povolit aplikaci *MojeID Klíč* fotit a nahrávat
video?“



Zvolit "Povolit"



Nahrát (vyfotit) QR kód



Zobrazí se výzva „Zvolte si nový PIN“. Zvolte a zadejte PIN (v základním nastavení 4
číslice)



Zobrazí se výzva „Zopakujte nový PIN“. Zopakujte PIN, zadaný v předchozím kroku.



Zobrazí se nadpis „ Mějte požadavky pod palcem“ a dvě výzvy:
◦ „Povolit otisk prstu“
◦ „Děkuji, nyní ne“
Pro zvýšení bezpečnosti doporučuji používat otisk prstu, tedy vybrat volbu „Povolit
otisk prstu“



Po jejím zadání se objeví výzva „Otisk prstu: Pro ověření přiložte prst na čtečku“ a
symbol otisku

Poznámka: při zadávání hesla se objeví ve spodní části obrazovky možnost volby délky
hesla:
Výzva „ Změnit typ hesla“ s následujícími možnostmi


4 číslice dlouhý PIN



6 číslic dlouhý PIN



5 až 9 číslic dlouhý PIN



6 a více znaků dlouhé heslo

V počítači:
Po přečtení QR kódu se zobrazí následující strana:

Po zadání PIN kódu a otisku palce v mobilním telefonu zde klikněte na tlačítko „Pokračovat“.
Po kliknutí na tlačítko bude nutné se znovu přihlásit, tentokrát už s použitím mobilního klíče:

V mobilní aplikaci: po úspěšném přihlášení se v aplikaci objeví potvrzení „MojeID Klíč je
nyní aktivní“ a výzva (tlačítko) „Začít používat“. Potvrďte stiskem tohoto tlačítka.
Následně se objeví potvrzení (které se bude zobrazovat po každém úspěšném použití klíče)
„Máte vše vyřízeno“. Tím je nastavení Mobilního klíče hotovo.

Žádost o ověření osobních údajů
Vytvoření
Následující text se bude opět týkat pouze webové stránky účtu MojeID
Aby bylo možné začít účet MojeID používat pro přihlášení k Úřadu práce, zbývá ještě vytvořit
žádost o ověření osobních údajů na pracovišti CzechPOINT.

Po přihlášení s použitím klíče MojeID, provedeném v předchozím odstavci, se opět zobrazí
záložka „Nastavení>Dvoufaktorové přihlášení“. Zvolte tlačítko „Nastavit“ u položky „MojeID
klíč“

Zobrazí se stránka „Nastavení MojeID klíče“, v položce „Přístup ke službám veřejné
správy“ stiskněte tlačítko „Získat přístup“

Zobrazí se okno pro výběr úrovně záruky. Zde zvolte volbu „Získat úroveň značná“ (Pozn: jde

o technickou záležitost, která jde značně za možnosti tohoto návodu)

Pro získání přístupu je opět požadováno nové přihlášení do účtu MojeID
To je následované výzvou k potvrzení v mobilním klíči

Je nutné otevřít Mobilní klíč a přihlášení potvrdit

Výběr způsobu ověření totožnosti
Po přihlášení je třeba vybrat způsob ověření totožnosti – tedy Vašich osobních údajů. Pokud
nemáte zřízenu datovou schránku ani jinou e-identitu (před nedávnem jste přišli do České
republiky, protože utíkate z Ukrajiny před válkou), je třeba zvolit volbu „Navštívit pracoviště
Czech POINT“ (bod 1) (zobrazí se kód žádosti) a potvrdit stiskem tlačítka „Zobrazit

žádost“ (bod 2)
Stránka s vytvořenou žádostí pro pracoviště Czech POINT je zobrazena na následující straně

Stránka s žádostí pro Czech POINT
Doporučuji pomocí tlačítka „Stáhnout PDF“ žádost stáhnout a vytisknout.

Vytištěný formulář

CzechPOINT
S žádostí, pasem a vízem strpění je třeba zajít na pracoviště CzechPOINT. Ta jsou zejména
na poštách a obecních úřadech. Pracoviště jsou označena následujícím logem:

Na větších poštách se lze setkat s automatem pro přidělování pořadových lístků. Na základní
obrazovce lze zvolit jazyk (1). Dále volte „Ostatní služby“ (2). Na další obrazovce zvolíte
„Czech POINT“ a obdržíte pořadový lístek.

Po zvolení přepážky Czech POINT vyčkejte vyvolání přiděleného čísla

Protokol o zpracování žádosti
O provedení ověření dostanete protokol. Pole, začerněná na následujícím obrázku, která
musí být vyplněna. Dojde tedy k předání Jména a příjmení ověřované osoby, jejího data
narození a adresy místa pobytu z registru obyvatel do služby MojeID. Zůstane-li kterékoliv
pole prázdné, nebude ověření službou MojeID akceptováno. Taková situace znamená

pravděpodobnou chybu v registru obyvatel.
Důležité: Doporučuji zkontrolovat, že je v tomto protokolu správně přepsán Identifikátor
žádosti! Jen tak bude ověření údajů zasláno poskytovateli identity.

Bezprostředně po ověření údajů Vám přijde mail od podpora@mojeid.cz. Doporučuji
ho zkontrolovat ještě na pracovišti Czech POINT.
V případě úspěchu: „Vaše totožnost byla ověřena. Dokončete zpřístupnění služeb veřejné
správy / Your identity was verified. Complete access to public administration services“
V případě chyby: „Ověření totožnosti se nezdařilo. Zkuste to prosím znovu / Identity
verification failed. Please try again“

Potvrzení osobních údajů v účtu MojeID
Po přihlášení do účtu MojeID otevřte záložku Nastavení.
V kolonce „Přístup ke službám veřejné zprávy“ se nově zobrazuje „Od zpřístupnění služeb

vás dělí poslední krok“ (1). Stiskněte tlačítko „Získat přístup“ (2)
Po stisku „Získat přístup“ se zobrazí výpis údajů, předaných při ověření. Pokud jsou tyto
údaje správné, stiskněte tlačítko „Dokončit“

Po odsouhlasení údajů se opět zobrazí základní záložka Nastavení. V položce „Přístup ke

službám veřejné správy“ bude text „Možnost přihlašování… je nyní aktivní“.

Dalším krokem již bude použití služby MojeID v aplikaci Úřadu práce pro podání žádosti o
Humanitární dávku.

Podání žádosti o humanitární dávku
Otevření webové stránky Úřadu práce
1. Otevřte stránku https://www.uradprace.cz/

2. Zvolte odkaz „Гуманітарна допомога онлайн“

Otevření formuláře
Po kliknutí na odkaz „Гуманітарна допомога онлайн“ se otevře následující stránka. Zde
klikněte na odkaz „Новий запит“ (1).
V některých případech se otevře vstup do žádosti pro podporu domácností, ubytovávajících
Ukrajince. V tom případě přepněte formuláře pomocí tlačítka menu v levém horním rohu (2).

Tlačítkem na pozici (3) lze přepnout jazykovou verzi stránky.

Tím se zobrazí menu pro výběr formuláře: pro 1. dávku, nebo pro 2. a další dávky. Na snímku
v češtině i
ukrajinštině. Zvolte
požadovanou
variantu.

Přihlášení k elektronické identitě
Jako další se objeví menu výběru přihlášením identitou občana a pokračováním bez

přihlášení. Zvolíme variantu s použitím identity občana

Otevře se okno výběru přihlášení k poskytovateli identitu (MojeID, NIA ID, atd.)

Tlačítko poskytovatele, které je „pod myší“, se zbarví bílé. Výběr potvrdíte stiskem daného
tlačítka.
Při volbě poskytovatele MojeID je třeba vybrat volbu úroveň „značná“ (standardní přístup)

(Volba úroveň „vysoká“ vyžaduje použití speciálního čipu a není předmětem tohoto návodu)
Následně se objeví okno přihlášení do příslušné identity, kde je třeba vyplnit uživatelské
jméno (může být předvyplněno) a heslo, a následně přihlášení potvrdit v mobilním klíči.
Po přihlášení je třeba ještě potvrdit předání osobních údajů: buď trvale (volba A, nutno

zaškrtnout i prohlášení „Beru na vědomí..“) nebo případně jednorázově (volba B)

Potvrzení přihlášení ve formuláři
Po udělení souhlasu s poskytnutím údajů se otevře samotný formulář pro dávku. V jeho
záhlaví bude informace „Ověřená identita“ a jméno osoby – viz označená oblast na
následujícím snímku.

Po vyplnění formuláře je nutné jej odeslat stiskem odesílacího tlačítka. O odeslání se vypíše
potvrzení.
V případě formuláře pro 2. - 6, dávku budou předvyplněny údaje o žadateli, je však nutné
otevřít druhou část formuláře, ve které se vyplňují základní údaje o finanční situaci žadatele.
Po vyplnění této části se formulář opět odešle odesílacím tlačítkem.

