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(Dokončení ze str. 6)
Žádosti a jiné podklady mohou zasí-

lat i jinou cestou – v tomto ohledu je 
tou nejjednodušší elektronická forma 
podání,“ upozorňuje generální ředi-
tel ÚP ČR Viktor Najmon.

Lidé mohou s Úřadem práce ČR 
komunikovat jinak než osobně, jak v 
případě žádostí o dávky, podpory či 
zprostředkování zaměstnání a zařa-
zení do evidence uchazečů o zaměst-
nání, tak i v případě dokládání roz-
hodných skutečností pro konkrétní 
dávky. 

Formuláře mohou zasílat elek-
tronicky prostřednictvím Identi-
ty občana. Vybrat si mohou hned z 
několika nástrojů, jako je Bankovní 
identita, eObčanka, NIA ID nebo 

třeba mobilní klíč eGovernmentu. 
Další možností je podání doku-

mentů přes datovou schránku či 
e-mail s uznávaným elektronic-
kým podpisem. Tiskopisy je mož-
né zaslat též poštou (s vlastnoruč-
ním podpisem) nebo na podatelně 
příslušného kontaktního pracoviště 
ÚP ČR.

Pokud se klient rozhodne během 
trvání nouzového stavu pro podá-
ní e-mailem, není v případě všech 
nepojistných sociální dávek nutný 
zaručený elektronický podpis. 

Požádá-li člověk touto cestou o 
jakoukoli dávku vyplácenou Úřadem 
práce ČR, je třeba, aby do žádosti 
uvedl také telefonní a e-mailové spo-
jení.  -tz-

Od konce února využilo možnosti 
pracovat v ČR, podle informací od 
zaměstnavatelů, které podali Úřa-
du práce ČR (ÚP), celkem 50.712 
občanů Ukrajiny pod dočasnou 
ochranou. 

Nastoupili na pozice ve výrobě, 
v oblasti těžby a stavebnictví nebo 
třeba v dopravě. Zpravidla se jedná 
o dlouhodobě neobsazená pracovní 
místa.

Občané Ukrajiny prchající před 
válkou, kteří mají pobytové vízum za 
účelem dočasné ochrany, nepotře-
bují aktuálně povolení k zaměstnání 
ani zaměstnanecké karty. A nemusí 
se spoléhat na žádné zprostředkova-
tele. 

Mohou si najít sami zaměstnání u 
každého zaměstnavatele, který hledá 

nové zaměstnance. 
„Jednou z nejčastějších překážek pro 

výkon především kvalifikovaných pro-
fesí je jazyková bariéra. Proto nabízí-
me zaměstnavatelům pomoc s finan-
cováním kurzů českého jazyka i tehdy, 
když daný občan Ukrajiny už pracu-
je,“ shrnuje generální ředitel ÚP ČR 
Viktor Najmon.

Ke konci května ÚP evidoval v celé 
ČR celkem 7808 občanů Ukrajiny 
pod dočasnou ochranou, kteří podali 
žádosti o zavedení jako zájemci (623 
osob) nebo uchazeči (185 osob) o 
zaměstnání. Přibližně 32,5 % z nich 
uvádí maximálně základní vzdělání 
nebo praktickou školu, 28,5 % vyso-
koškolské vzdělání, 22,5 % má úplné 
střední odborné vzdělání s maturi-
tou a 16,5 % jsou lidé vyučení.  -tz-

Podejte přehledy o příjmech... 

Práci v ČR získalo přes 
50 tisíc občanů Ukrajiny


