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Bulletin Sdružení pro  integraci  a migraci 

1/2012 

 

Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální 
integrace pracovních migrantů v České republice 

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

dostává se Vám do rukou již čtvrté číslo bulletinu, vydávaného Sdružením pro integraci a 
migraci (SIMI), zaměřené na informace o cizincích a cizinkách na trhu práce z pohledu 
nevládní organizace. 

Cílem bulletinu je informovat Vás o novinkách v činnosti naší organizace, o poskytovaných 
službách a o průběhu projektu „Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace 
pracovních migrantů v České republice“, který realizujeme ve spolupráci se zahraničními 
partnery z Rakouska a Portugalska. Rádi bychom Vás tak i prostřednictvím tohoto čísla 
bulletinu seznámili s aktivitami posledních měsíců a novinkami, které v rámci projektu a 
činnosti sdružení připravujeme.  

Budeme také rádi za zpětnou vazbu. Projekt je o spolupráci mezi neziskovými organizacemi a 
úřady práce. Obracejte se proto prosím na nás s dotazy či nabídkami spolupráce v procesu 
integrace cizinců na trh práce.  

V tomto čísle bulletinu se mimo jiné dozvíte o kampani na podporu cizinek pracujících 
v českých domácnostech, jaké je stanovisko nevládních organizací k pokynu 
MPSV o (ne)vydávání pracovních povolení, či zde naleznete shrnutí výstupů 
z kulatého stolu v Plzni o možnostech spolupráce neziskového sektoru a úřadů 
práce v oblasti zahraniční zaměstnanosti. 
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1. Aktuální dění 

 

Postoj nevládních organizací k aktuální politice MPSV ČR ohledně zahraniční 
zaměstnanosti 
 

Nevládní organizace z oblasti migrace, sdružené v rámci Konsorcia nevládních organizací pracujících s 
migranty se v posledních měsících intenzivně věnovaly problematice zaměstnávání cizinců ze třetích 
zemí na území ČR, a to především s ohledem na pokyn MPSV ze dne 25. ledna 2012 o 
nevydávání a neprodlužování pracovních povolení pro cizince na nízko-kvalifikovaných 
pozicích a o zavedení povinnosti nostrifikace odborné způsobilosti.  

Podle nevládních organizací tento 
pokyn znejistil a ohrozil nejen 
zaměstnavatele, ale i desetitisíce 
cizinců pracujících v ČR. Je proto 
vítaná částečná úprava lednového 
pokynu, která nastala pod tlakem 
zaměstnavatelů, a to v podobě nového 
metodického pokynu z 8. března 2012. 
Konsorcium nevládních organizací k 
tomu vydalo tiskovou zprávu, která je 
dostupná na: 

http://www.migraceonline.cz/e-
knihovna/?x=2329419 

I přes své zmírnění stávající postup ze 
strany MPSV vyvolává vážné 

znepokojení z hlediska právního, ekonomického a etického. Nevládní organizace se proto rozhodly na 
postup MPSV zareagovat formou vypracování stanoviska nevládních organizací, iniciativ a 
osobností, které podrobně vysvětluje pozici k (ne)vydávání pracovních povolení. Stanovisko bude 
předáno zástupcům ministerstva na happeningu, který se uskutečnilo ve čtvrtek 10. 5. na 
Palackého náměstí č. 4 před budovou MPSV. Celé stanovisko je k dispozici na 
www.migraceonline.cz, www.konsorcium-nno.cz a dalších webech, včetně stránek SIMI 
www.migrace.com.  
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Kampaň na podporu domácích pracovnic 
 

Víte, kdo Vám doma uklízí? je název informační kampaně, kterou SIMI zahájilo  v březnu 
letošního roku k mezinárodnímu dni žen. Kampaní chceme podpořit cizinky pracující v českých 
domácnostech na nejrůznějších pozicích jako uklízečky, hospodyně či pečovatelky. Tyto cizinky tvoří v 
rámci pracovní migrace v ČR nový segment pracovního trhu a fenomén posledních let, kterému se 
dosud nikdo nevěnoval. Přitom ke 
konci roku 2011 u nás pracovalo 
legálně přes 50 tisíc cizinek ze třetích 
zemí, z nichž většina záhy po příjezdu 
zkusila práci v domácnosti. Tyto ženy 
musí často při výkonu práce čelit 
nevhodnému zacházení či různým 
formám diskriminace a mnohdy jsou 
tlačeny k výkonu nelegální práce, 
neboť je to pro jejich zaměstnavatele 
mnohem výhodnější. K nejčastějším 
problémům se v lepších případech 
řadí nízké mzdy, neplacené přesčasy a 
odvody ze strany zaměstnavatele či 
nedostatek pracovního volna, v 
horších případech pak i fyzické násilí, 
sexuální obtěžování či týrání.  

„Cizinky mnohdy snášejí vykořisťování pro obavy ze ztráty zaměstnání, protože nevědí, jak svou 
situaci řešit. Obávají se vyhoštění z důvodu nelegální práci nebo pobytu. Považujeme tedy za nutné 
na obdobné situace upozorňovat a reagovat na vážná porušování práv takto zaměstnaných cizinek. 
Poskytování bezplatného poradenství se nám v praxi osvědčuje jako účinný nástroj k posílení 
postavení těchto žen,“ komentuje Magda Faltová, ředitelka SIMI. 

Kampaň se proto zaměřuje na informování cizinek prostřednictvím letáků a grafického video 
spotu, z nichž se dozví o svých právech a povinnostech spojených s výkonem domácí práce a získají 
kontakty na kancelář SIMI, kam se mohou obrátit pro radu. Letáky a videa jsou k dispozici v českém, 
anglickém a ruském jazyce. Obojí jsme zaslali na vybrané úřady práce poštou. Ke stažení jsou také na 
našich stránkách http://www.migrace.com/cs/podpora/ke-stazeni. Předem děkujeme za 
spolupráci a vyvěšení letáků v čekárnách úřadů a vysílání spotu na televizních 
obrazovkách.  

V kampani jsme se zaměřili také na informování veřejnosti. Ta je oslovována prostřednictvím 

sociálního spotu, http://www.youtube.com/watch?v=lvDn-Q_uNXE který poukazuje na nevhodné 

zacházení s domácími pracovnicemi a akcentuje osobní příběh těchto lidí s jejich skrytým a často 
nelehkým osudem. O kampani se také dozvíte více z rozhovoru s ředitelkou SIMI Magdou Faltovou o 
situaci cizinek v ČR ve zprávách Českého rozhlasu a dále pak z příspěvku pro pořad Nad Věcí. 
Právnička SIMI Eva Valentová byla také hostem v TV Metropol, kde o kampani a postavení pracovních 
migrantek promluvila v pořadu Na vrcholu  (od 6 minuty záznamu). Odkazy  na příspěvky naleznete 
v závěru tohoto Bulletinu.  
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2. Mezinárodní spolupráce SIMI v oblasti pracovní migrace 
 

Stáž pracovníků SIMI v Innsbrucku   

Koncem března 2012 tři zástupkyně SIMI absolvovaly v pořadí druhou stáž u partnerské organizace 
Zentrum für Migranten und MigrantInnen in Tirol (ZeMiT) v rakouském Innsbrucku. Český tým se 
zde setkal se zástupci Zemského úřadu práce pro Tyrolsko (AMS) a s koordinátorem migračních 
a integračních politik Zemského úřadu Tyrolska. Oba setkání byla velmi poučná, a to zejména ve 
ze svou důvodů: 1) vůle rakouského státu se otázkou migrace a integrace aktivně zabývat a 2) stabilita a 
průběžnost finančních zdrojů investovaných do této sféry. Rakouský stát tak zastává aktivní roli a 
působí jako prostředník dobré spolupráce mezi neziskovým sektorem a úřady práce. 

Příkladem praxe této fungující a vzájemné spolupráce je samotná partnerská organizace ZeMiT, 
která na základě financí Zemského úřadu práce poskytuje právní a sociální poradenství pro cizince buď 
ve svých kancelářích, nebo přímo na úřadech práce. Poradenství poskytují poradci, kteří mluví jazyky 
migrantů a sami většinou mají migrační historii. Jde o názorný příklad toho, jak úřady práce mohou 
outsourcovat své poradenské činnosti na neziskový sektor, který má potřebné know-how a zkušenosti, 
přičemž  pravidelné a adekvátní financování ZeMiT ze strany státu umožňuje poskytovat kvalitní a 
tolik potřebný servis klientům. 

Dalším příkladem je VIA Produktionsschule, vzdělávací 
institut pro dívky ve věku 15-19 let, který je zaměřen zejména na 
praktický rozvoj jejich schopností, zvyšování jejich sebevědomí a 
postupné integrování se na pracovní trh. Dívky s migrační 
historií získávají navíc zvláštní péči a kulturně-sociální 
vzdělávání. Škola je opět dlouhodobě podporována financemi 
státu a ukazuje tak další ze způsobů efektivní spolupráce. 

 

Stáž zástupců portugalské nevládní organizace SOLIM v ČR  

V minulém měsíci se uskutečnila krátkodobá stáž našich portugalských partnerů z organizace 
Solidariedade Imigrante (SOLIM) v České republice. Zahraniční hosté měli možnost vyměnit si s 

pracovníky SIMI informace ohledně migračních 
zákonů a pobytových systémů v obou zemích, 
dále navštívili „Trh neziskových organizací Prahy 
2“ a poté následovala diskuze se skupinou 
kulturních mediátorů, pracujících pro komunitní 
centrum InBáze.  

Kulturní mediátoři jsou v jiných zemích 
Evropy, zejména právě v Portugalsku, využíváni 
jako prostředníci mezi migranty a úředníky 
různých státních orgánů, např. cizinecké policie 
či tzv. one-stop-shop Center na podporu 
imigrantů, která sdružují pod jednou střechou 
celé spektrum veřejných služeb pro cizince (CNAI 
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a CLAI). Kulturní mediátor je přítomen v daném úřadu a pomáhá migrantům se zorientovat v 
dokumentaci a „obíhání‘ přepážek; dále také pomáhá komunikovat úředníkům s migranty při 
vyřizování jejich podání; apod. V ČR se praxe kulturních mediátorů nachází v pilotní fázi, a to na 
pobytových odděleních OAMP MV ČR, proto bylo velmi přínosné pro obě strany se podělit o příklady 
osvědčených postupů. 

Stáž byla ukončena návštěvou Centra na podporu cizinců v Plzni. Podrobný zápis ze stáže bude k 
dispozici na www.migrace.com, sekce Pracovní migrace.   

 

Kulatý stůl v Plzni na téma spolupráce neziskového sektoru s úřady práce 

Návštěva našich partnerů z Portugalska vyvrcholila účastí na kulatém stolu s představiteli státní správy 
a samosprávy, který se dne 20. dubna konal v jednacím sále Krajského úřadu Plzeňského kraje. 
Setkání proběhlo na téma „Možnosti spolupráce neziskových organizací a úřadů práce v 
procesu integrace cizinců na trhu práce“ a svůj příspěvek předneslo celkem sedm panelistů, po 
nichž následovala moderovaná diskuse o problematice zaměstnávání cizinců v Plzeňském kraji. 
Podrobný zápis z akce naleznete na: 
http://www.migrace.com/cs/pracovni-
migrace/projekt-urady-prace-a-nno/pm-kulate-stoly   

Stručně k některým příspěvkům: 

Portugalští hosté představili svou organizaci SOLIM 
a její práci, dále pak pohovořili o projektech 
zaměstnávání cizinců v Portugalsku a zejména pak o 
podpoře podnikání pro cizince žijící v sociální čtvrti 
Fim do Mundo na předměstí Lisabonu, kde se opět 
projevuje prospěšnost spolupráce NNO s místní 
samosprávou, jelikož poradenství cizincům ve čtvrti 
zajišťuje pracovnice radnice města Cascais.  

Statistiky v příspěvku Magdaleny Čadové, vedoucí odboru zaměstnanosti Úřadu práce 
Plzeň ukázaly, že k 31.3.2012 bylo v Plzeňském kraji evidováno pouze 667 pracovních povolení oproti 
857 v předchozím roce a zejména oproti celkovému počtu 43 334 pracovních povolení v ČR. Pokles 
vydaných povolení je dán obecným nárůstem nezaměstnanosti v regionu z 3% v roce 2008 na cca. 10 % 
letos. Prezentace také načrtla kompetence úřadu práce a přesun některých kompetencí na Inspektorát 
práce v rámci změn zákona o zaměstnanosti. 

Na tuto problematiku navázal Miroslav Duchek, vrchní inspektor Inspektorátu práce Plzeň, 
který upozornil na několik věcí: 1) inspektorát při kontrolách nedělá rozdíly v tom, jestli zaměstnavatel 
zaměstnává cizince nebo občany ČR; 2) kontrol z podnětu cizinců je nepatrné množství, a to buď pro 
nevědomost o svých právech nebo naopak ze strachu z důsledků kontroly, potažmo ze ztráty 
zaměstnání; 3) inspektorát nemá pravomoci po zaměstnavateli cokoliv vymáhat (např. dlužnou mzdu), 
může jedině udělit pokutu za porušení zákona. Nakonec se pan Duchek vyjádřil k obtížnosti odhalit a 
kvalifikovat tzv. švarcsystém, protože „je to pouštění se na tenký led“ při určování, jsou-li u té které 
pozice dány prvky závislé práce či nikoli. 
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3. Plánované akce 

Seminář pro cizince - Zaměstnání v Praze 

Dne 17. května 2012 pořádáme již třetí jednodenní seminář pro cizince. Tématem bude opět 
problematika pracovněprávních vztahů a podnikání. Cizincům zde poskytneme praktické informace 
týkající se hledání nového zaměstnání, získání pracovního povolení, získání zelené nebo modré karty 
aj. Jelikož se seminář setkal s velkým zájmem ze strany cizinců, bude přesunut do prostor Domu 
národnostních menšin na Praze 2. 

Pokud máte i ve svém úřadu práce uchazeče o zaměstnání z řad cizinců, oceníme, když jim předáte 
pozvánku, kterou naleznete v závěru tohoto bulletinu nebo je budete o semináři 
informovat vyvěšením pozvánky na nástěnce úřadu. Pro více informací kontaktujte vedoucího 
sociálního oddělení Mgr. Pavla Dubu na adrese duba@refug.cz. 

 

4. Z praxe 

Případy nevyplacené mzdy 

Na sociální pracovníky SIMI se velmi často obracejí cizinci s problémem nevyplacení mzdy 
zaměstnavatelem za odvedenou práci. Ve velké části případů jsou však klienti v důkazní nouzi. 
Nemohou doložit docházku, výplatnice, v některých případech ani pracovní smlouvu. V takovém 
případě je zřejmé, že jde o tvrzení proti tvrzení, které často nemůže ani jedna strana prokázat. Od 
počátku tohoto roku není možné pracovat bez pracovní smlouvy nebo dohody o pracovním 
poměru v písemné podobě, a tedy jde o nelegální práci. Ve více než polovině případů cizinci 
uvádějí, že k podpisu nějakých dokumentů došlo, nicméně pouze v jedné kopii, kterou si nechal 
zaměstnavatel. Velmi častá je i situace, kdy klient požaduje vystavení písemné smlouvy, jejíž sestavení 
je však odkládáno a ke kterému reálně nedojde ani po několika měsících. Mnohdy dochází k výkonu 
práce přes prostředníka,  formou subdodávky pro další firmu či výkonem agenturního zaměstnání.  

Sociální pracovníci mají při řešení těchto zakázek jen velmi omezený výběr možností řešení. V 
první řadě se snaží kontaktovat zaměstnavatele a konfrontovat ho s tvrzením klienta ohledně dlužné 
mzdy. Menší část zaměstnavatelů uzná nároky klientů a alespoň část dlužné mzdy vyplatí s ohledem 
na možnou pokutu, která by mu hrozila v případě, že by bylo prokázáno nelegální zaměstnávání. 
Většina zaměstnavatelů přesto pohledávky popírá a při neexistenci důkazů se nelze domoci práv 
zaměstnance. Nicméně jsme byli úspěšní v několika kauzách, kde klienti mohli doložit 
výkon práce písemným důkazem (pracovní smlouvou, výplatními páskami, výpisem z knihy 
docházky aj.). V těchto případech pak instruujeme klienta ohledně dalšího postupu a případně mu 
pomůžeme s podáním podnětu oblastnímu inspektorátu práce Státního úřadu inspekce práce, 
případně Správě sociálního zabezpečení, konkrétnímu finančnímu úřadu, nebo zdravotní pojišťovně. 
Od počátku roku evidujeme několik kauz, které začal inspektorát práce prověřovat.  

Je zřejmé, že v některých oblastech trhu práce bude nelegální zaměstnávání, porušování zákoníku 
práce, nebo práce na tzv. švarc systém pokračovat i nadále. Můžeme doufat, že se zvyšováním 
právního povědomí zaměstnanců migrantů a jejich vůle pracovat na území ČR legálně, společně s 
účinnými sankcemi ze strany státu, bude nelegální práce postupně ubývat. Rovněž samotný fakt, že 
migranti nejsou na řešení problémů sami a můžou se obrátit na kvalifikované pracovníky NNO, vede k 
jejich většímu sebevědomí, znalosti základních práv a povinností při pobytu a zaměstnání v ČR a snad 
i působí preventivně na firmy, které chtějí zneužít jejich nevýhodného postavení.          



Dokument vznikl v rámci projektu "Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální  integrace pracovních migrant ů v České 
republice ", financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR, v prioritní ose Mezinárodní spolupráce. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci  ve spolupráci 
s portugalskou organizací Solidariedade Imigrante a rakouskou organizací Zentrum für MigrantInnen Tirol. 

7 

5. Příspěvky ze zahraničí  

Pracovní integrace migrantů a jejich dětí v Rakousku dle hodnocení 
OECD 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala v listopadu roku 2011 rozsáhlou 
zprávu o stavu pracovní integrace migrantů a jejich dětí v Rakousku. Zde uvádíme pouze 
některé její hlavní body: 

Rakousko se svými 17% cizinců z celkového počtu pracující populace řadí mezi země OECD, které mají 
jeden z největších podílů pracujících cizinců. 42% z celkového počtu migrantů žije ve Vídni a jejich 
zaměstnanost a pracovní podmínky jsou v celkovém průměru zemí OECD dobré, speciálně co se týká 
mužů. Bohužel tyto dobré výsledky zastiňují skryté, ale trvalé problémy se znevýhodňováním určitých 
skupin migrantů – zejména žen a dětí. Ženy migrantky vykazují o 20% až 30% vyšší nezaměstnanost 
než Rakušanky a dále je u děti migrantů ve věku 20-29 let, zejména tureckého původu, prokázána 4x 
větší pravděpodobnost, že nedosáhnou na kvalitní vzdělání nebo zaměstnání.  

Rakouská integrační politika je dle zprávy OECD aktivní, ale současně jedna z nejfragmentovanějších a 
nejkomplexnějších. Třeba jen oficiální ověření kvalifikace a dosaženého vzdělání mají na starost čtyři 
ministerstva, která se řídí odlišnými procedurálními postupy. Dále uvádí roztříštěnost opatření a 
projektů podporujících integraci, která jsou implementována jak na  federální úrovni, tak zejména na 
lokální a zemské úrovni s nejasnými dopady na cílové skupiny.  

Zpráva naopak vyzdvihuje ojedinělost v rakouském systému, a to poměrně úzkou a podstatnou 
spolupráci tzv. „sociálních partnerů“ pro oblast integrace na trhu práce, jakými jsou např. 
Komora pro zaměstnanost (Arbeiterkammer) a Obchodní komora, které poskytují poradenství i 
školení pro migranty. Pozitivně je vnímám i krok ke zlepšení přístupu rakouských úřadů práce 
k migrantům, a to skrze speciální proškolení úředníků a zařazení migrantů jako jedné ze skupin 
cíleného zaměstnávání pro rok 2012.   

 

Workshop – Domácí pracovnice v Portugalsku 

Dne 10. března 2012 se v Lisabonu uskutečnil workshopu organizace ComuniDária s cílem 

poskytnout domácím pracovnicím kvalifikaci a profesionalizovat je a zároveň je jasně 

informovat o jejich právech, a to jak o těch, která jim nabízí stávající legislativa, tak o těch, která 

jsou jim přiznána v rámci celosvětových standardů pro důstojnou práci (např. dokumenty MOP). V 

Portugalsku totiž existuje zvláštní právní předpisy pro úpravu pracovně-právních vztahů v oblasti 

domácí práce, která tudíž nespadá na rozdíl od ostatních typů zaměstnání pod zákoník práce. Jelikož je 

ovšem zákon o domácí práci jednoznačně diskriminující a zastaralý, ComuniDária a další občanská 

hnutí usilují o jeho změnu či dokonce zrušení, a tudíž o začlenění domácí práce do běžného režimu 

zákoníku práce.  

Na workshopu se kromě nácviku praktických dovedností jako např. výměny informací o kuchařských 

znalostech či o vedení rodinného rozpočtu především diskutovalo o právech a povinnostech domácích 
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pracovnic při výkonu jejich práce. Z diskuzí totiž vyplynulo, že ženy nemají jasnou představu o svých 

právech, např. o tom, že pojištění je povinné a každý zaměstnavatel musí svou domácí pracovnici 

nechat pojistit. Žádná z žen pak nikdy neslyšela o možnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

při výkonu povolání a jeho užitečnosti.  

V závěru workshopu účastnice sdílely své zkušenosti, přičemž všechny odpovídaly běžným scénářům 

domácí práce – nepřetržitá pracovní doba bez nároku na 8 hodin nepřerušovaného spánku, smlouva 

na práci v jedné domácnosti, ze které se nakonec stává práce ve třech domácnostech, a pod. Ředitelka 

ComuniDária proto v závěru setkání vyzdvihla několik zásadních bodů: 1) vždy usilovat o písemnou 

pracovní smlouvu, kde bude jasně definován rozsah práce a pracovní doba, 2) zajistit si 

dostupná pojištění, 3) snažit se získat informace o svých právech a intenzivně se zapojit do 

aktivního boje za svá práva. Sdružování žen v občanských sdruženích a odborových hnutích je dle 

ComuniDária zásadním předpokladem pro zlepšení jejich stávající situace.  

 

Příspěvky SIMI o kampani na podporu domácích pracovnic 

 

Český rozhlas:  

http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/kampan-upozornuje-na-pracovni-podminky-

uklizecek-cizinek--1030981/ 

Pořad Na věcí: 

http://media.rozhlas.cz/_audio/02584300.mp3 

TV Metropol: 

http://www.metropol.cz/porady/na-vrcholu/3345/ 
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Seminá ř „PRÁCE A PODNIKÁNÍ “ 
Jste migrant v ČR? 
Hledáte práci v Praze? 

Chcete znát svoje práva a povinnosti? 
Nevíte, jak má správn ě vypadat pracovní 
smlouva? 

Chcete v ědět, jak získat pracovní povolení? 
Začínáte podnikat, nebo pracujete na ŽL? 
Chcete v ědět, jak Vám m ůže pomoci Ú řad práce? 

Chcete si vyzkoušet pohovor či napsat 
životopis? 

 
Pak je práv ě pro Vás ur čen tento seminá ř! 

 
� Pro koho? 
Pro migranty, kte ří hledají práci nebo cht ějí podnikat 
� Jak? 
Seminá ř je v češtin ě, účast je zdarma 
� Kdy? 
17. 5. 2012 od 10 do 16 hodin 
� Kde 
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Dům národnostních menšin – Praha, Vocelova 602/, 120 00 Praha 
2, Metro I.P.Pavlova  

 
Přihlašte se: 
Sdružení pro integraci a migraci, Senovážná 2, Prah a 1 
tel: 605 253 994, 224 224 379, duba@refug.cz  
 
 

SEMINÁŘ, VÝUKOVÉ MATERIÁLY I TENTO LETÁK JSOU POSKYTOVÁNY 
ZDARMA 

 
POČET MÍST JE OMEZEN! 


