
Podpořeno z prostředků Evropského programu 
pro integraci a migraci (EPIM), 

iniciovaného Sítí evropských nadací (NEF).

FOR UNDOCUMENTED MIGRANTS
RIGHTS IN CENTRAL EUROPE

� Pracujete „na černo“, na fušku nebo brigádu
� Jste v České republice „bez papírů“
� Zadržují Vám pas, vyhrožují Vám
� Pracujete bez pracovní smlouvy
� Pracujete v rizikovém prostředí bez ochranných pomůcek
� Zaměstnavatel Vám neplatí
� Zaměstnavatel porušuje Vaše práva

NeoPráVNěNě ZaměstNáN/a 
a beZ PoVoleNí k Pobytu?

I když pobýváte v Č
eské republice bez platného povolení k pobytu a jste 

zam
ěstnáni bez pracovního povolení nebo zam

ěstnanecké karty,

m
áte svá práva a nároky!

Inform
ace pro cizince, kteří jsou v práci vykořisťováni.



     � Máte právo obdržet mzdu za Vaši práci.
        Pokud Vy nebo Váš zaměstnavatel nemůžete prokázat výši 
        domluvené mzdy, máte právo požadovat:

Û minimální mzdu, nebo
Û alespoň obvyklou mzdu v daném odvětví práce.

� Předpokládá se, že pracovní vztah trval alespoň 3 měsíce,  
   pokud Vy nebo Váš zaměstnavatel neprokážete opak. 

� Zaměstnavatel je také povinen za Vás zaplatit náklady rov
    nající se příspěvkům na daně a  sociální zabezpečení. 

� V případě Vašeho návratu do země původu zaměstnavatel 
   musí zaplatit veškeré náklady spojené se zasláním doplatků 
    mzdy do Vaší země.  

� Nejen přímý zaměstnavatel, ale i hlavní dodavatel nebo zpro
    středkující subdodavatel jsou odpovědní za tyto platby!

www.migrace.com www.opu.cz 

� I při nelegální práci a neoprávněném pobytu v České repub 
    lice můžete požádat o udělení dlouhodobého pobytu za  
    účelem ochrany, splníte-li tyto podmínky:

Û Pokud jste pracoval/a za obzvláště vykořisťujících pra 
    covních podmínek – např. v rizikovém prostředí, bylo Vám   
    vyhrožováno nebo zadržován pas, bylo s Vámi zacházeno 
    nedůstojně... 

Û Pokud jste nezletilý/á. 

� Udělené povolení k pobytu může být prodlouženo do doby, 
    než obdržíte svou mzdu v řízení před soudem.

máte PráVo Na mZdu! 

můžete Získat PoVoleNí k Pobytu!



� Pokud zaměstnavatel porušuje Vaše pracovní práva, nebo Vás 
   diskriminuje na základě národnosti, barvy pleti, náboženství či 
   státní příslušnosti, můžete 

Û se obrátit na inspektorát práce a podat zde stížnost na jedná 
   ní svého zaměstnavatele 
Û podat na Vašeho zaměstnavatele žalobu u soudu, 
    např. na vyplacení dlužné mzdy. 

� Pro řízení před soudem můžete

Û požádat o bezplatnou pomoc se sepsáním žaloby o nezapla
   ce nou mzdu u zde uvedených nevládních organizací, nebo 
    u advokátů, kteří mohou být placeni ze strany státu
Û být zastupován/a třetí stranou, např. nevládní organizací. 

� Pokud jste neoprávněně zaměstnán, Váš zaměstnavatel může 
    být odpovědný za spáchání trestného činu.

Správní orgány Vás musí informovat o Vašich 
právech zde uvedených ještě před výkonem 
jakéhokoli rozhodnutí o navrácení do země 
původu.

Podrobné informace o tom, jak postupovat 
při porušení Vašich pracovních práv, přináší 
manuál bezpečná práce.

Dostupný na www.migrace.com/bx/cs/1, 
nebo žádejte o výtisk v našich kancelářích.

máte PráVo Na INformace!

můžete uPlatNIt sVá PráVa!

Tato práva máte i po návratu do své země původu!



Pracovat „na černo“ 
a „bez papírů“ neznamená, 
že nemáte nárok na mzdu 

či jiná práva zaměstnanců!!!

organizace pro pomoc 
uprchlíkům (oPu)
Kovářská 4, Praha 9 
(1. patro)

www.opu.cz 

Pondělí – čtvrtek  9:00 – 17:00
Pátek  9:00 – 15:00

+420 730 158 779  
+420 730 158 781 

sdružení pro integraci 
a migraci (sImI)  
Baranova 33, Praha 3 
(3. patro)  

www.migrace.com  
  
Pondělí, středa a čtvrtek   
9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00  
 
+ 420 224 224 379   
+420 603 547 450    
 

Poradenství poskytujeme v jazyce českém, anglickém, ruském a francouzském. 
Můžeme zajistit tlumočení v jazyku španělském, vietnamském a dalších.

Naše zásady jsou diskrétnost, odbornost a individuální přístup.

Více INformací a Pomoc Získáte Zde

ZaJímeJte se o sVá PráVa 
a PoVINNostI!

Naše služby Jsou beZPlatNé

NeNechte se VykořIsťoVat!


