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Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních 

migrantů v České republice

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

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

Cílem tohoto bulletinu je Vás informovat o novinkách z činnosti naší organizace, o poskytovaných 
službách a o průběhu projektu „Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace 
pracovních migrantů v České republice“, který v současné době ve spolupráci se zahraničními 
partnery realizujeme. 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 advokační činnosti SIMI na národní i mezinárodní 
úrovni, o stáži SIMI v Portugalsku, nebo si můžete přečíst rozhovor s představitelem portugalských 
odborů. SIMI také připravuje vydání odborné publikace s mezinárodními zkušenostmi při integraci 
cizinců na trhu práce a natáčí zajímavý dokument na toto téma.

1. Aktuální dění

Úmluva o pracovnících v cizí domácnosti ve Vládě ČR

Mezinárodní organizace práce přijala dne 16. června 2011 Úmluvu o důstojné 
práci pro domácí pracovníky. Úmluva představuje důležité uznání rovných 
zaměstnaneckých práv domácích pracovníků, neboť tato skupina byla v 
mezinárodních smlouvách značně opomíjená a mnohdy nenachází oporu ani ve 
vnitrostátních právních úpravách. Doposud Úmluvu ratifikovaly dva státy,
Uruguay a Filipíny, čímž vstoupila v účinnost a stala se pro signatáře závaznou.

Vláda ČR vzala Úmluvu na vědomí ve svém usnesení č. 336 ze dne 9. května 2012, přičemž
nedoporučila parlamentu Úmluvu ratifikovat (http://www.psp.cz/ff/a4/af/6a/08.htm) a po 
projednání v příslušných výborech obě komory Parlamentu ČR přijaly stanovisko vlády bez obstrukcí.
SIMI proti vládnímu usnesení vydalo nesouhlasné stanovisko (úplné znění naleznete zde: 
http://www.migrace.com/docs/120807_simi-stanovisko-umluva-o-pracovnicich-v-cizi-
domacnosti.pdf), které zaslalo všem členům senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, 
jehož schůze se dne 8.8.2012 zástupci SIMI také zúčastnili. Ředitelka SIMI, Magda Faltová, zde 
dostala možnost obhájit toto stanovisko, ve kterém SIMI mj. upozorňuje na skutečnost, že domácí 
práce je fenoménem úzce spojeným s migrací, kdy téměř každá žena cizinka prošla nějakou formou 
práce v cizí domácnosti, tudíž cizinci pracující v cizí domácnosti nejsou marginálním tématem, jak to 



uvádí vláda v důvodové zprávě. Navíc vláda při svém rozhodování zcela opomenula skutečnost, že 
domácí práci vykonávají také občané ČR. Skutečný počet domácích pracovnic je tak mnohonásobně 
vyšší než údaje obsažené v důvodové zprávě. Po vystoupení Magdy Faltové se ke stanovisku SIMI 
vyjádřil přítomný zástupce gestora Úmluvy, první náměstek Vladimír Šiška z MPSV ČR, který potvrdil 
problematické řešení vnitrostátní regulace a kontroly pracovníků a pracovnic v domácnostech, 
zejména s ohledem na základní ústavní právo nedotknutelnosti obydlí a dále prohlásil, že MPSV téma 
pracovníků v domácnosti řeší.

Téma se dostalo i do hlavních večerních zpráv České televize  
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/212411000100814/obsah/214247-
zamestnavani-cizincu/)a pořadu Ekonomika 24 (http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095417821-
ekonomika-ct24-a-studio-burza/212411058020814-ekonomika-ct24/obsah/214345-cizinci-v-ceskych-
domacnostech/). SIMI problematiku bude dále sledovat zejména v rámci nově probíhajícího projektu 
Rovné šance na prahu českých domácností, o kterém se můžete dozvědět více na našich stránkách:
http://www.migrace.com/cs/pracovni-migrace/rovne-sance-na-prahu-ceskych-domacnosti

SIMI reprezentuje v Bruselu

SIMI se jako jediná česká NNO zúčastnila konzultace k Zelené knize o právu na sloučení rodiny 
státních příslušníků třetích zemí. Tato iniciativa vzešla z Evropské komise, která vyzvala členské státy,

evropské a národní instituce, kandidátské země, nevládní organizace a 
další zainteresované subjekty k tomu, aby posílali své připomínky, 
návrhy a zkušenosti s implementací směrnice o právu na 
sloučení rodiny státních příslušníků třetích zemí, kteří pobývají v 
EU (Směrnice 2003/86/ES) v jednotlivých členských zemích EU. 
Připomínky a stanoviska bylo možné Komisi zaslat mezi 15. listopadem 
a 1. březnem 2012. 

SIMI připomínkovalo 11 z celkových 14 položených otázek s ohledem na situaci v České republice a 
na to konto byla představitelka SIMI pozvána na veřejné projednávání Zelené knihy v Bruselu, které 
se uskutečnilo pod záštitou Evropského integračního fóra ve dnech 31.5. – 1.6. 2012. Fóra se 
zúčastnilo přes 200 zástupců ze širokého spektra subjektů. Model fóra sestával ze čtyř tematických 
panelů, každý k jednomu tématu Zelené knihy. V každém bloku vystoupilo 4-6 řečníků, po jejichž 
příspěvcích následovala otevřená debata s publikem. Fórum dospělo k několika zásadním závěrům, a 
to zejména, že Směrnice nebude znovuotevřena ke změnám, ale místo toho Komise vypracuje 
“pokyny ke směrnici”, nezávazný právní instrument určen jako vodítko pro členské státy k aplikaci 
směrnice.  Takto má být zachován hlavní předmět a duch směrnice, a to že právo na rodinný život
není výsadou vyvolených a že směrnice musí být aktivním nástrojem sloužícím k výkonu, nikoliv 
k omezení tohoto práva. Bližší informace k veřejné konzultaci naleznete ve zprávě SIMI 
(http://www.migrace.com/docs/120801_zprava-z-evropskeho-integracni-fora.doc) 

2. Mezinárodní spolupráce SIMI v oblasti pracovní migrace

SIMI na stáži v Portugalsku

Ve dnech 28. až 30. května 2012 proběhla čtvrtá a poslední zahraniční stáž pracovníků SIMI, 
tentokrát u portugalské organizace Solidariedade Imigrante (SOLIM) v Lisabonu. Cílem stáže bylo 
podrobněji seznámit české zástupce se situací v oblasti pracovní migrace a sociální integrace 
pracovních migrantů v Portugalsku a pohlédnout na praxi v těchto otázkách jak ze strany místních 
neziskových organizací, tak ze strany portugalských státních orgánů na oblastní i národní úrovni. 



Během pobytu v Lisabonu se česká 
delegace v první řadě setkala se zástupci
lisabonského úřadu práce,  kteří představili 
obecný procesní rámec zaměstnávání 
cizinců v Portugalsku, jenž se v mnoha 
ohledech podobá systému českému.  Při 
následné debatě o posledních trendech 
v migračních proudech vyplynula zajímavá 
skutečnost, že v době panující ekonomické 
krize se migranti z Portugalska vracejí zpět 
do svých zemí původu. Tak například 
Brazílie patří mezi jednu z nejrychleji 
rostoucích ekonomik světa; do Angoly pak 
odcházejí lidé za kvalifikovanou prací v 
bankovnictví či pojišťovnictví či ve 

spojitosti s pořádaným šampionátem ve fotbale afrických zemí.  

Dále v rámci stáže proběhlo sezení nad tématem komunitního podnikání a zaměstnávání se zástupci 
organizace  AFAIJE-Núcleo de Portugal v Cascais, která poskytuje pomoc migrantům z Guinea Bissau a 
z dalších zemí v Portugalsku. Poté se představitelé SIMI setkali s ředitelkou odboru sociální péče 
městského úřadu v Cascais (předměstí Lisabonu). Tento městský úřad se před deseti lety rozhodl 
odstranit okolní ghetta s chudými rodinami afrických migrantů a místo nich úspěšně vytvořil sociální 
bydlení pro všechny potřebné skupiny. 
Není bez zajímavosti, že podpora terénní 
sociální práce se záměrem na zlepšení 
situace v sociálně vyloučené lokalitě je 
radnicí vyvíjena kontinuálně, bez ohledu 
na politickou příslušnost obecních 
zastupitelů, a to po dobu 10 let. Radnice 
má plán postupné sanace lokality –
individuální prací s rodinami, systémem 
sociálně propustného bydlení, podporou 
zaměstnanosti i prevencí. Snaha úřadu je 
vytvořit stabilní sociální zázemí pro místní 
komunitu, a proto akcentují projekty 
zaměřené na vzdělávání dětí, či na 
sociální a pracovní dovednosti.

Zástupci SIMI pak měli možnost vidět realitu každodenního života migrantů v Portugalsku při 
osobních prohlídkách sociálně vyloučené lokalit Odivelas a Fin de Mundo.

3. Plánované akce

Kulatý stůl 

Dne 2. října od 10,00 se uskuteční poslední z plánovaných setkání u kulatého stolu, tentokráte na 
téma  Spolupráce neziskového sektoru a úřadů práce v procesu integrace cizinců na trhu práce 
v ČR. Kulatý stůl se bude konat v prostorách Národního domu, Velká Hradební 33, Ústí nad Labem 



za účasti představitelů státní správy a samosprávy a také zástupců rakouské partnerské 
organizace  Zentrum für MigrantInnen in Tirol. 

Vedle zhodnocení současného 
stavu v České republice 
z pohledu všech zúčastněných 
aktérů a představení zkušeností 
nevládního sektoru se spoluprácí 
s úřady práce v Rakousku bude  
diskuse u kulatého stolu 
směřovat k výměně informací, 
názorů a podnětů ohledně 
perspektivy vytvoření a rozvoje 
spolupráce českých neziskových 
organizací s úřady práce a 
dalšími subjekty v oblasti 
integrace cizinců na českém trhu 
práce.

Více informací o programu

kulatého stolu naleznete v 

přiložené pozvánce a také na  

www.migrace.com. Občerstvení 

zajištěno před i po akci. Svou 

účast prosím potvrďte do 27. 

září na trochtova@refug.cz

Odborná publikace a chystaný dokument 

V těchto dnech pro Vás SIMI připravuje vydání odborné publikace, která se zaměří na roli 

neziskového sektoru v procesu sociální integrace pracovních migrantů v ČR. Publikace bude 

zahrnovat teoretickou část, ve které bude obsažena analýza pracovní migrace v ČR v širším kontextu, 

se zaměřením na stav sociální integrace pracovních migrantů v ČR, jejich práv a postavení na českém 

trhu práce, klientský systém, agenturní zaměstnávání, problematiku nelegální práce a její prevence, 

jakož i rozbor stěžejních otázek v oblasti pracovní migrace v evropských souvislostech. A dále pak 

praktickou část, která bude obsahovat komparaci fungování neziskového sektoru v oblasti pracovní 

migrace v Rakousku a Portugalsku s důrazem na provázanost jejich činnosti s úřady práce a dalšími 

subjekty a z toho odvíjející se návrhy a podněty k vytvoření a rozvoji takové formy spolupráce v ČR. 

Na téma pracovní migrace cizinců ze třetích zemí se zaměří i připravovaný dokument, který poukáže

na problematické momenty při sociální integraci této cílové skupiny a možnosti neziskového sektoru 



v tomto procesu, ať již v oblasti komunikace s úřady práce či na poli pomoci obětem protiprávního 

jednání ze strany zaměstnavatelů či různých zprostředkovatelů.

4. Z praxe

Paní Žaneta se na SIMI obrátila původně se zakázkou asistence při hledání adekvátního bydlení. 

Přišla do České republiky z Kyrgyzstánu, společně s manželem a 3 dětmi a požádala zde o 

mezinárodní ochranu. Ona sama byla vyučená prodavačka, její manžel pracoval jako truhlář na 

stavbách. Rodina odešla ze své vlasti z politických důvodů, spálili všechny mosty a nemohli se 

vrátit zpět.  Měli od začátku jasno, do České republiky přišli hledat nový domov, neplánovali 

odejít do nějaké další země a proto se od začátku rodiče i děti pilně věnovali výuce češtiny. Po 

roce v uprchlickém táboře si našli podnájem v Praze. Manžel si našel práci jako přidavač na 

stavbě, později i paní Žaneta našla práci jako pokojská. Mzda v obou zaměstnáních nebyla nijak 

vysoká, a tak se oba manželé museli hodně otáčet a brát každou volnou službu, aby zvládli 

platit nájem a živit celou rodinu. Střídali se, pracovali na směny a ten, kdo nebyl zrovna v práci, 

se staral o děti. Děti často svěřovali na hlídání sousedovi v domě. Pro výchovu dětí, chlapců ve 

věku 13 a 11 a dívky ve věku 7 let, nebyla taková situace zrovna ideální, chlapci si zvykli chodit 

po večerech na ulici a taky chodit za školu. Na základě upozornění sousedů se o rodinu začala 

zajímat sociální pracovnice z OSPODu, jestli mají děti náležitou péči a jestli nějak nestrádají. 

Paní Žaneta byla zpočátku vystrašená, kamarádka jí vyplašila, že by jí mohli děti odebrat do 

dětského domova. Sociální pracovnice však šetřením zjistila, že rodiče mají děti rádi, poskytují 

jim maximální péči, které jsou schopni a že jsou jen v dočasně nevýhodné situaci. 

Sociální pracovník SIMI proto kontaktoval pracovnici OSPODu, aby mohli spolupracovat a 

podpořit rodinu tak, aby se péče o děti zlepšila. Nastavil se systém vzájemné výměny informací 

a pravidelných společných schůzek společně s oběma rodiči. Šlo o komunikaci se školou, 

návštěvy v rodině a podporu rodičů a v neposlední řadě i o asistenci při vyhledání adekvátního 

zaměstnání pro matku tak, aby mohla být více s dětmi. Povedlo se najít krejčovskou dílnu a 

vyřídit dokumenty potřebné pro nástup do zaměstnání. Do spolupráce byla přizvána i výchovná 

poradkyně ve škole, kterou chlapci navštěvovali. Situace se záškoláctvím se poměrně 

stabilizovala, u staršího chlapce byl později přizván ke spolupráci i psycholog z pedagogicko-

psychologické poradny. Zásadní zlom pro rodinu znamenalo rozhodnutí o udělení azylu. Situace 

celé rodiny se tak mohla stabilizovat. Otec se přihlásil na příslušný úřad práce, který mu uhradil 

intenzivní kurz českého jazyka a později i rekvalifikaci – na profesi truhlář. Tak měl na trhu 

práce mnohem větší možnosti a po ukončení kurzu našel s podporou sociálního pracovníka 

SIMI lepší zaměstnání. Paní Žanetě se podařilo najít práci jako uklízečka v hotelu, stabilní 

pracovní smlouvu a již bez účasti agentury. Díky včasné a intenzivní spolupráci se podařilo 

předejít problémům rodiny, která zůstala spolu. Oba rodiče legálně pracují a dokážou většinu 

svých problémů řešit vlastními zdroji.



5. Příspěvky ze zahraničí 

Rozhovor s Manuelem Correiou

předsedou odborového svazu elektrotechnického průmyslu 

v Portugalsku – SIESI  a členem Národní rady Portugalské 

konfederace odborových svazů (CGTP)

1. V kterém roce jste do Portugalska přišel? 

V jakém oboru jste pracoval? 

Do Portugalska jsem přišel v roce 1969, 

pocházím z Kapverdských ostrovů, kde jsem ve 

13 letech začal pracovat pro firmu působící 

v oblasti elektrických instalací. Tato firma se 

rozhodla mě po roce vyslat na školení v mém 

oboru do Portugalska, kde jsem po ukončení 

kurzu zůstal pracovat pro stejnou firmu. V té 

době jsem vlastně nebyl migrant, protože 

Kapverdské ostrovy byly ještě součástí 

portugalské koloniální říše. Migrantem jsem se 

stal až v roce 1975 po vyhlášení nezávislosti 

Kapverd. Později jsem požádal o portugalské 

občanství, ale ze sociálního hlediska jsem byl 

v portugalské společnosti stejně vždy 

migrantem, bez ohledu na občanství. 

2. Co Vás vedlo k aktivnímu zapojení do 

odborů?

V místě, kde jsem pracoval, jsem byl hned od 

začátku zvolen zástupcem pracovníků mé firmy 

v SIESI, portugalských i zahraničních. Kolegové 

byli přesvědčeni, že jsem schopen řešit 

požadavky všech na důstojné pracovní 

podmínky. Já sám jsem vycházel z přesvědčení, 

že sociálně vyrovnaná společnost je ten správný 

cíl a že chci pracovat na tom, aby se lidem za 

jejich práci dostalo adekvátního uznání. Později 

mě můj odbor SIESI přizval do vedení svazu, 

přestože v té době to nebylo běžné. Dnes je 

situace jiná a mezi migranty je řada delegátů, ale 

ani přes velké úsilí CGTP počet delegátů z řad 

migrantů ve vedení odborů stále proporčně 

neodpovídá 

počtu syndikalizovaných migrantů. Velká část 

migrantů v odborech působí mimo jiné i proto, 

že jim to usnadňuje prodloužení povolení k 

pobytu, protože odbory mohou vystavit svým 

členům potvrzení o existenci pracovního 

poměru, pokud tak zaměstnavatel z nějakého 

důvodu neučiní. Postupně však firmy podlehly 

silnému tlaku syndikátů, aby tato potvrzení 

vystavovaly samy.

3. Jak je známo, migranti mají v Portugalsku 

rovný přístup do odborů a odbory aktivně 

podporují jejich vstup. Bylo tomu tak vždy

anebo došlo k nějakému vývoji těchto vztahů?

Od svého založení v roce 1970 měla CGTP vždy 

stejnou politiku vůči migrantům jako vůči 

domácím pracovníkům. Portugalsko bylo vždy 

především zemí silné emigrace, a jelikož všichni 

chceme, aby se k portugalským pracovníkům 

v zahraničí chovali dobře, stejně tak se i my 

musíme chovat vůči zahraničním pracovníkům 

zde. CGTP staví výlučně na kategorizaci 

pracovníků podle jejich funkcí, další kritéria 

neuplatňuje. Hájit zájmy pracujících bez ohledu 

na původ a rasu je koneckonců posláním všech 

odborů. Politika Evropská unie ve shodě 

s některými státy EU aplikuje protekcionistický 

model trhu práce, což CGTP vždy odmítala, 

protože tento postoj považuje za diskriminativní.

4. České odbory ve snaze udržet pracovní 

standardy a cenu práce upřednostňují ve vztahu 

k migrantům „tradiční“ protekcionistický model 

ochrany pracovního trhu před integrací 

migrantů do odborů.



Tento postoj je podle mého názoru velice 

chybný. Je to postoj diskriminativní, který 

nepřináší nic pozitivního pro nikoho. Výsledkem 

je pouze exkluze. Tím, že budete bránit cizincům 

ve vstupu na pracovní trh, důstojné pracovní 

podmínky nezaručíte. Vypuzením migrantů 

nedokážete zaručit, že zaměstnavatelé nesníží 

cenu práce pro české zaměstnance, což současná 

praxe ostatně potvrzuje. Odbory musí zabránit 

tomu, aby firmy mohly zaměstnávat někoho za 

podmínek odlišných od těch, které jsou 

stanoveny pro danou profesi. Proto je třeba, aby 

evropské odbory společně prosazovaly 

minimální pracovní normy pro jednotlivé 

profese. Nikdo pak nebude moci někoho 

zaměstnávat za odlišných podmínek, a to je 

základ. 

5. Jaká je podle Vás budoucnost odborů?

Jejich role bude důležitá, jako byla vždy. Je třeba 

donutit evropské politiky, aby práva pracujících 

byla respektována. Současné pravicové vlády 

touto cestou nešly. Problém je v tom, že samotní 

zaměstnanci jsou v situaci, kdy mají strach se 

intenzivně zapojovat do boje za svá práva, 

protože se bojí ztratit i to málo, co mají. To platí 

hlavně pro prekérní zaměstnání, i když 

v posledních letech práci odborů stěžuje i 

významná restrukturalizace pracovního trhu, kdy 

dochází dělení firem na malé podniky. V malých 

firmách se odbory těžko zakládají oproti velkým 

firmám, kde fungují dobře.

6. Jak vidíte postavení pracujících v době, 

kterou nyní prožíváme? Ve světě a specificky 

v Portugalsku?

V Evropě a USA obecně existuje tendence ke 

snižování pracovních standardů. V Portugalsku je 

situace opravdu složitá, protože lidé pracují 

v několika zaměstnáních, aby uživili rodinu, a 

přitom jsou stále na hranici chudoby. Jak je 

možné pracovat tolik hodin a vydělávat tak 

málo! A to ani nemluvím o tom, že tito lidé 

nemají čas na rodinu a na výchovu svých dětí. 

Existuje tu krajní nepoměr mezi časem 

stráveným v práci a s rodinou. Ale to není jen 

problém Portugalska.

Děkujeme za rozhovor.
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