Informovaná migrace =

Jako pracovníci v České republice máte ze zákona právo na:
▪ Spravedlivé a rovné zacházení
▪ Písemnou pracovní smlouvu
▪ Garantovanou minimální mzdu
▪ Výplatu
mzdy,
doložená
na výplatní
pásce
NEBUĎME
LHOSTEJNÍ
K PRACOVNÍMU
VYKOŘISŤOVÁNÍ!z
▪ Bezpečné pracovní podmínky
▪ Placení zdravotního a sociálního pojištění *
▪ Placenou dovolenou **
▪ Nemocenskou *

Toto platí bez rozdílu jak pro občany ČR,
tak pro občany jiných zemí!
*) V případě dohody o provedení práce platí jen, pokud vyděláváte měsíčně více než 10 000 Kč
**) Platí jen u pracovního poměru, u dohod jen pokud si to sjednáte se zaměstnavatelem

? Nevyplácí Vám zaměstnavatel nebo zprostředkovatel
mzdu?
? Odmítá Vám zaměstnavatel proplatit nemocenskou nebo
dovolenou??
? Dostáváte nižší, než minimální mzdu?
? Nutí Vás zaměstnavatel pracovat často nebo dlouho přes
čas?
? Setkáváte se s fyzickým či sexuálním násilím, nebo jeho
hrozbou?
? Zadržuje Vám někdo Vaše osobní doklady, nebo Vás jinak
omezuje ve Vaší osobní svobodě pohybu?
? Nutí Vás někdo pracovat proti Vaší vůli?
? Nutí Vás lhát úřadům nebo Vašim známým?

Pokud ano, může se jednat o případ pracovního
vykořisťování nebo nucené práce!
Nucená práce a jiné formy pracovního vykořisťování jsou trestným činem podle § 168 trestního zákoníku a
pachatelům hrozí vysoké tresty!
Jestliže se v ocitnete v pasti pracovního vykořisťování nebojte se požádat o pomoc a ochranu, i když jste na
území ČR nelegálně a nemáte své doklady.

Potřebujete pomoc?
Jsme tu pro Vás!
Sem se můžete obrátit o bezplatnou pomoc:
▪

https://www.mpsv.cz/ (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které poskytuje obecné
informace)

▪

https://www.uradprace.cz/kontakty-na-eures-poradce (poradci v síti EURES, poskytující
individuální poradenství a pomoc)

▪

http://www.suip.cz/ (Státní úřad inspekce práce, která poskytuje informace o pracovně
právní problematice i v rumunštině (odkaz zde) a přijímá podněty ke kontrole
zaměstnavatelů – v podezření tedy hlaste primárně zde)

▪

https://www.policie.cz/ (Policie České republiky, která přijímá podněty pro podezření ze
spáchání trestného činu)

▪

https://strada.cz/cz (nezisková org. na podporu obchodovaným a vykořisťovaným
osobám)

▪

https://scps.diakonie.cz/ (nezisková org., která poskytuje informace o právech a
povinnostech zaměstnanců v ČR v bulharštině; a podporu obětem obchodu s lidmi a
pracovního vykořisťování)

▪

https://www.migrace.com/ (sdružení pro integraci a migraci, které nabízí bezplatné
právní a sociální poradenství)

▪

https://www.cicops.cz/cz/ (centrum pro integraci cizinců, nabízející bezplatné sociální
poradenství a kurzy jazykového vzdělávání)

▪

https://www.opu.cz/en/ (nezisková org., poskytující bezplatné právní poradenství)

V případě nouze se můžete
obrátit také na Vaši ambasádu

