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Počet cizinců žijících v ČR ne-
ustále stoupá. V loňském
roce překonal půlmilionovou
hranici, přičemž dvě třetiny
z nich tvoří Ukrajinci a Slová-
ci. Práci nacházejí v celé řadě
oborů, nejčastěji v odvětví
podnikových služeb, kde
dnes tvoří již více než třetinu
všech zaměstnanců.
I z toho důvodu je komuni-

kačním jazykem většiny cen-
ter obvykle angličtina, cel-
kem se však v centrech podni-
kových služeb hovoří 33 jazy-
ky. „Češtinu cizinci obvykle
při práci používat nepotřebu-
jí, nicméně z jejich strany sle-
dujeme rostoucí zájem o zna-
lost alespoň základů českého
jazyka, usnadní jim to totiž
základní orientaci v zemi, ve
které žijí,“ říká Jonathan Ap-

pleton, ředitel organizace
ABSL, která sdružuje poskyto-
vatele podnikových služeb.
Zájem o češtinu má zejmé-

namladší generace, absolven-
ti vysokých škol, kteří v ČR
sbírají profesní zkušenosti
a mají zájem rozšířit i jazyko-
vé znalosti. Řada zájemců je
však motivována i osobními

důvody, například česky ho-
vořícím životním partnerem.
Dle Romana Pavlouška, ředi-
tele centra podnikových slu-
žeb Atlas Copco, nesou kurzy
své ovoce: „V našem centru
v Brně pracují zaměstnanci
z celkem 19 zemí. Mám ra-
dost, že část se jich česky bez
problémů domluví.“MET

Do konce května
měl zaměstnava-
tel povinnost ode-
slat evidenční list
důchodového pojiš-
tění. Splnil ji?

Bez ohledu na to, zda vám do
důchodu zbývá dvacet, pat-
náct, deset, nebo jen pět let,
své důchodové konto (přesně-
ji: údaje o svém důchodovém
pojištění) můžete mít pod
kontrolou.
O vyhotovení informativní-

ho osobního listu důchodové-
ho pojištění může totiž Čes-
kou správu sociálního zabez-
pečení (ČSSZ) požádat každý,
a to jednou za kalendářní

rok. Obdrží ho zdarma. Tento
přehled obsahuje výčet a sou-
čet dob důchodového pojiště-
ní (odpracovaných let), pří-
padně náhradních dob pojiš-
tění (například dobu vedení
v evidenci úřadu práce), ulo-
žených v evidenci ČSSZ.
Jsou v něm rovněž uvedeny

výdělky (přesněji: vyměřova-
cí základy), ze kterých bylo
odvedeno pojistné na sociál-
ní zabezpečení, a vyloučené
doby (například doba dočas-
né pracovní neschopnosti) od
roku 1986. Přehled zároveň
uvádí informaci o dobách ne-
evidovaných, ke kterým
ČSSZ nemá v evidenci žádný
doklad. Pokud v něm lidé ob-
jeví nedostatky, mohou je
včas začít řešit.
Žádost lze podat písemně

i elektronicky. Písemná žá-

dost (formou dopisu či s pou-
žitím tiskopisu „Žádost o za-
slání informativního osobní-
ho listu důchodového pojiště-
ní“ dostupného na webu
ČSSZ) se zasílá na adresu
ČSSZ, Odbor správy údajové
základny, Křížová 25, 225 08

Praha 5. Musí obsahovat rod-
né číslo žadatele, jméno, pří-
jmení, rodné příjmení a adre-
su, na kterou má být přehled
zaslán.
Žádost lze zaslat také e-mai-

lem podepsaným uznáva-
ným elektronickým podpi-

sem na adresu e-podatelny
posta@cssz.cz nebo datovou
zprávou do datové schránky
ČSSZ ID: 49kaiq3; dále využi-
tím online služby ePortálu
ČSSZ.
Lidem předdůchodového

věku ČSSZ přehledy „důcho-
dového konta“ letos na pod-
zim opět zašle automaticky,
aniž by museli žádat. V letoš-
ním roce je do dopisních či
datových schránek dostanou
muži narození v roce 1957
a ženy narozené v roce 1960,
tedy přibližně sto tisíc lidí.
Tento servis pro klienty zajis-
tí ČSSZ již počtvrté. I ti, kteří
podle svých slov důchod pří-
liš „neřeší“, si díky ČSSZ bu-
dou moci předem zkontrolo-
vat, zda budou mít pro nárok
na starobní důchod dostateč-
ný počet let. MET

inzerce

Výuka češtiny pro cizince. Zájem má hlavně
mladší generace a absolventi vysokých škol

Důchod si ročně zkontroluje 200 tisíc lidí. PROFIMEDIA.CZ

Čeština je pro cizince stále atraktivnější. PROFIMEDIA.CZ

Více na www.jobdnes.cz/detail/FB5TYX

AUTO JAROV, s.r.o.

Uklízeč/ka v servisu Do Auto Jarov hledáme
kolegy/kolegyně na úklid. Jde o úklid nových salonů.
Směny: Po-Pá: ranní 6-14:00h, 1x odpol. 6-18:00h,1x
za dva měsíce sobota 8-14:00h. V případě zájmu nás
kontaktujte na tel.č: 251002398

Více na www.jobdnes.cz/detail/9A4DL3

Státní zemědělský
intervenční fond

právník Akreditované platební agentury EU SZIF
hledá právníka. Ukončené magisterské studium v
oboru právo a právní věda. Náplň: zajišťuje právní
činnost vztahující se k evropským dotacím a fondům
EU atd.Nástupní plat: 30.000,- .Kontakt:
kariera@szif.cz

Více na www.jobdnes.cz/detail/RFXYSI

Státní zemědělský
intervenční fond

referent Oddělení právní služby HRDP a PRV

(Praha) SZIF hledá referenta právního oddělení.
Náplň: vedení a spravování evidence odvolání,
administrativa, atd. Požadujeme SŠ s maturitou.
10.pl.třída + osobní ohodnocení+ bonusy/prémie.
Kontakt: kariera@szif.cz

Více na www.jobdnes.cz/detail/SV7H43

Etimos Human s.r.o.

Montážní dělník(-ce) - (Praha) mzda až 35 000,-

Jednoduché montážní práce na lince výroby stěračů.
3sm provoz. Vhodné pro může i ženy. Nabízíme: 130
Kč/h+16 Kč/h noc+8 Kč/h odpolední + další příplatky.
5 týdnů dovolené. Kontakt:
trac@etimoshuman.cz,773551555

Magistrát hl. m. Prahy obsazuje místo

TECHNIKA / TECHNIČKY
v odboru dopravněsprávních činností.

Nabízíme: • osobní příplatek po zkušební době • pružnou pracovní dobu • 5 týdnů
dovolené, sick days • stravenky • dětskou skupinu pro předškolní děti zaměstnanců
• další vzdělávání • příspěvek na penzijní připojištění, kulturní a sportovní vyžití a řadu
dalších zajímavých benefitů.

Oznámení o výběrových řízeních s podrobnými požadavky a termíny pro podání přihlášek
jsou zveřejněna na úřední desce a stránkách s volnými místy na www.praha.eu.

Jaký budete pobírat důchod?


