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S nastupujícím létem a postupným dozráváním zemědělských plodin přicházejí každoročně 

do Česka migranti pracovat do zemědělství. V posledních letech kvůli různým faktorům 

(pracovní omezení pro občany 

třetích zemí, vstup Rumunska a 

Bulharska do EU v roce 2007, krize 

v tradičních migrantských 

destinacích – Řecku, Španělsku a 

Portugalsku) stoupá počet občanů 

nových členských zemí EU, kteří u 

nás takto pracují. Terénní pracovníci 

Diakonie se při své práci setkávají 

s případy, kdy je na zemědělské 

farmě soustředěno přes tisíc 

zahraničních pracovníků, převážně 

Rumunů a Bulharů, kteří pracují na 

okolních polích. 

Zahraniční pracovníci nacházejí 

uplatnění v mnoha segmentech 

pracovního trhu. Při sezónních 

polních pracích však dochází zřejmě k nejvýraznějšímu porušování pracovně právních vztahů. 

Migranti zde pracují nárazově, často nejsou zaměstnavateli nahlášeni u úřadů práce, nemají 

smlouvy, vyžadují se po nich těžko splnitelné normy apod. Také hygiena a ubytování jsou 

nesrovnatelné se standartní normou. Češi by za těchto podmínek nepracovali. Migranti, kteří 

jsou špatnou ekonomickou situací ve své zemi nuceni hledat si práci v jiných zemích 

(Rumunsko a Bulharsko patří mezi nejchudší země EU), často pracují za méně peněz, přes 

čas, ve svátky apod.  



Podle dostupných informací se téměř každý druhý migrant z Bulharska a Rumunska na nízko-

kvalifikované pozici potýká s porušováním pracovně-právních vztahů. Problémy začínají u 

různých forem vykořisťování (zadržování či nevyplácení mezd, nedodržení podmínek 

pracovní smlouvy, nepřihlášení k pojištění), ale mohou vyústit až ve vyhrožování, zadržování 

dokladů či násilí, přičemž nesou znaky trestného činu obchodování s lidmi. Migranti jsou 

snadnými oběťmi. Mezi hlavní důvody patří jazyková bariéra, nízká orientace v prostředí, 

závislost na agenturách, obtížná vymahatelnost práva, neznalost českých zákonů a 

pracovního prostředí apod.  

Diakonie ČCE – středisko celostátních programů a služeb pracuje s oběťmi obchodování a 

vykořisťování na trhu práce. Poskytujeme azylové bydlení a služby s ním spojené obětem 

obchodování. Pracovním migrantům, kteří mají problémy na trhu práce, poskytujeme 

poradenství a klientskou advokacii. Z naší zkušenosti víme, že je pro migranty velmi obtížné 

získat ve svém jazyce relevantní informace o českém pracovním trhu, o právech a 

povinnostech zaměstnanců. Tento fakt kromě jiných přispívá k tomu, že jsou snadno 

vykořisťováni.  

Letos v lednu jsme proto zahájili dvouletý projekt zaměřený na zvýšení informovanosti 

potenciálních pracovních migrantů do České republiky. Informace budeme šířit 

v Rumunsku, Bulharsku i Moldávii. Spolupracujeme s místními neziskovými organizacemi i 

státními orgány, chceme oslovit církve i univerzity. Jedním z nástrojů prevence bude i e - 

learning, který bude dostupný na pracovních serverech i stránkách spolupracujících 

organizací. Jeho výhodou je, že je snadno šiřitelný a aktualizovatelný. Bude doplněn o 

klasické informační nástroje (letáky, brožurky, informační kampaní) pro ty, kteří internet 

nepoužívají. Ve druhém roce projektu bude zřízena telefonická linka pro potenciální oběti 

obchodování. 

 

Kontaktní osoba: Alena Fendrychová, koordinátorka projektu (fendrychova@diakonie.cz, tel. 

739 244 668) 

 

Práci střediska celostátních programů a služeb Diakonie ČCE financují vedle místních zdrojů 

sdružení německých církví (Kirchen Helfen Kirchen ) a švýcarská organizace HEKS. 



 

 

 


