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Příloha I – Plán polostrukturovaného rozhovoru: 

Úvodní otázky: 

 Z jaké krajiny pocházíte a kolik je vám let? Vzdělání, rodinný stav. 

 Využíval/a jste při hledání práce agentury zprostředkovávající zaměstnání pro cizince, nebo 

alternativní nelegální způsoby zaměstnání se (služby klientského systému)? 

 Na jaké pozici jste byl/a zaměstnán/a v Česku? 

 Jaký byl váš legislativní statut (typ pobytu v Česku, občanství, jiné výchozí podmínky, které 

měly vliv na druh vašeho zaměstnání)? 

Blok otázek č. 1 Role migračních sítí při hledání zaměstnání v zahraničí, nespokojenost 

migrantů s životními podmínkami v mateřské zemi a její vliv na způsob zaměstnávání cizinců 

v Česku 

 Znal/a jste osobně před příjezdem do Česka jiné migranty z vaší komunity, kteří už nějakou 

dobu pracovali v Česku? 

 Jak se podle vašeho názoru změnily jejich životní podmínky v porovnání s životem v zemi 

jejich původu?  

 Jak byste hodnotil/a svůj sociální, materiální anebo psychologický stav během pobytu v zemi 

vašeho původu? Co jste cítil/a, když slyšel/a o podmínkách, ve kterých žijí emigranti?  

 Kdy jste poprvé začal/a uvažovat, že byste mohl/a zkusit pracovat v Česku? Co bylo hlavním 

faktorem, který vás přiměl, abyste vážně začal/a uvažovat o práci v Česku? Byla tímto 

faktorem nějaká osoba – známý, nebo mělo toto rozhodnutí jiný původ? Co vás v okamžiku 

stěhování na Česku přitahovalo?  

 Co bylo tím hlavním faktorem, který vás přinutil k migraci?  

 Popište kanály, pomocí kterých jste v Česku hledal/a zaměstnaní. Jak jste se dověděl/a, že 

konkrétní agentura/klient poskytuje služby zprostředkovávání zaměstnání pro cizince? 

 Pomáhali vám vaši známí – přátelé nebo příbuzní – v procesu vytváření podmínek vhodných 

k životu v cílové zemi vaší migrace? Poskytovali vám emocionální podporu? Poskytli vám 

kontakty na své známé, kteří by vám mohli v cílové zemi pomoct? Pomáhali vám jiným 

způsobem? Pomáhali vám vaši známí získat zaměstnání? 

 Myslíte si, že kdybyste neměl/a známé pracující v Česku, měl/a byste stejnou motivaci 

k migraci za prací? 

 Využil/a byste služeb agentury zprostředkovávající práci nebo klientského systému, kdybyste 

neměl/a známé, kteří vám v tomhle ohledu poradili, případně vás doporučili?  
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Blok otázek č. 2  Hledání práce prostřednictvím agentury nebo s pomocí klienta 

Objektivní institucionální omezení v procesu zaměstnávání cizinců v Česku 

 Potkával/a jste se při hledání zaměstnání v Česku s omezeními ze strany oficiálních nebo 

neoficiálních institucí? Uveďte prosím konkrétní případy (typ pobytu v Česku, občanství, 

jiné výchozí podmínky, které měly vliv na druh vašeho zaměstnání). 

 Snažil/a jste obracet na centra pomoci zaměstnávání cizinců? Jestli ne, tak proč? 

 Snažili jste se hledat nějakou alternativu? Jestli ano, tak jakým způsobem? Jestli ne, tak 

z jakého důvodu? 

Subjektivní institucionální omezení v procesu zaměstnávání cizinců v Česku případy omezené 

racionality jednotlivce v průběhu zaměstnání 

 Popište úroveň vašich znalostí českého jazyka před získáním zaměstnání a to, jak se vaše 

jazykové znalosti zlepšily v průběhu zaměstnání. 

 Popište svou předchozí informovanost o podmínkách práce a svých možnostech, co se týče 

podmínek práce v okamžiku nástupu do zaměstnání. 

Práce prostřednictvím agentury nebo s pomocí klienta 

 Podmínky práce – jak se lišila skutečnost od vašich očekávání? 

 Za jakých podmínek agentura anebo klient poskytoval/a služby v oblasti zaměstnávání? 

Podepsal/a agentura/klient s vámi smlouvu? Popište, jak proběhl proces zaměstnávání 

v Česku. 

 Všiml/a jste si podvodů, případně nevhodného zacházení s vaší osobou nebo jinými 

pracovníky v průběhu vykonávaní práce pro agenturu? 

 Jak proběhlo ukončení smluvního vztahu mezi vámi jako migrantem a agenturou/klientem? 

Subjektivní názor migrantů na zaměstnávání v Česku 

 Vyjádřete svůj názor – jestli je agentura anebo klient dost efektivním nástrojem pro hledání 

práce v Česku. Pro kterou alternativu je výhodnější pracovat? 

 Z jakých důvodů podle vás migranti nevyužívají služeb agentur a volí nelegální zaměstnání? 
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Příloha II – Zaznamenávání rozhovorů 

1. Informátor V. P. 

Záznam rozhovoru 

Datum a čas konání: 12. 12. 2018 v 23:45 

Délka rozhovoru: 45 minut 

Způsob vedení rozhovoru: prostřednictvím servisu Skype 

Kde: respondent se nacházel ve svém pokoji na koleji, Londýn, Velká Británie 

Zmapování terénu: 

Informant V. P., 23 let, krajina původu – Moldavsko. Má rumunský pas a dvojité občanství 

(Moldavsko). Před odjezdem do Londýna studoval v Praze, kde také pracoval brigádně nejprve jako 

pekař, potom jako „footrunner”. V současné době pracuje jako vrchní číšník v Londýně. 

Blok otázek č. 1 – Role migračních sítí při hledání zaměstnání v zahraničí, nespokojenost 

migrantů s životními podmínkami v mateřské zemi a její vliv na způsob zaměstnávání cizinců 

v Česku 

 Znal jste osobně před příjezdem do Česka jiné migranty z vaší komunity, kteří už nějakou 

dobu pracovali v Česku?  

Jistě, že jsem někoho už znal. Studovala tam moje přítelkyně na Karlovce. Moji rodiče mají v Česku 

známé také a dávno už uvažovali o migraci do Česka.  

 Jak se podle vašeho názoru změnily jejich životní v porovnání s životem v zemi jejich 

původu? Jak byste hodnotil svůj sociální, materiální anebo psychologický stav během pobytu 

v zemi vašeho původu? Co jste cítil/a, když slyšel/a o podmínkách, ve kterých žijí emigranti?  

Tak z toho, co mi vyprávěla přítelkyně, a to, co jsem potom zažil já sám, tak ten život se liší na 100 

%. Zřejmě díky tomu, že samotní lidé jsou jiní: víc pořádku… čisté ulice, čistá voda apod. 

Když jsem byl v Americe, například, tak jsem cítil… i v Česku, cítil jsem ostudu za svůj stát! Vážně!... 

Víte, když moje přítelkyně studovala, tak vzala účast na výzkumném projektu v Moldavsku. Česko 

tehdy poslalo do Moldavska částku peněz – všechno ukradli! Umíte si to představit? Přítelkyně sama 

pochází z Moldavska a nemohla uvěřit tomu, že sama přišla na podvod od svých lidí. Ten materiální 

stav se celkově trochu zlepšil, ale když jsem byl studentem, tak jsem vydělával nějakých 12-16 tisíc 

korun měsíčně, když jsem si hledal práci samostatně. Když jsem pracoval na klienta, tak mi nevyplatili 

poslední výplatu. V Moldavsku jsem sám téměř nevydělával, v tomhle ohledu ale byli činní moji 

rodiče. Jistě, věděl jsem, že v EU je mnohem líp. Já jsem věděl, že mám svou důstojnost, a chtěl jsem 
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prožít svůj život jinde. Jak chci i kde chci… kde jsou lepší podmínky. Vážně v Moldavsku zůstávají 

lidé, kteří jsou staří, anebo se jim nechce vůbec nic dělat… 

 Kdy jste poprvé začal/a uvažovat, že byste mohl/a zkusit pracovat v Česku? Co bylo hlavním 

faktorem, který vás přiměl, abyste vážně začal/a uvažovat o práci v Česku? Byla tímto 

faktorem nějaká osoba – známý, nebo mělo toto rozhodnutí jiný původ? Co vás v okamžiku 

stěhování na Česku přitahovalo?  

Jak už jsem řekl, v Česku žila moje přítelkyně, a ta mi poradila Karlovku. Určitě hrálo rolí, že jsem 

slyšel, že spousta Moldavanů odchází. A ještě v dětství můj otec mířil za migrací a pořídil mi také 

rumunský pas. Měli jsme tam vzdálené příbuzné. Myslím, že jiní Moldavani dělají stejné věci. Když 

seš občanem EU tak je snadnější vydělávat. 

 Co bylo tím hlavním faktorem, který vás přinutil k migraci?  

Celý život v Moldavsku jsem cítil jako bych dosud bydlel v SSSR – všechno je staré, i morálka, mysli 

lidí jsou jakoby zakonzervované. Já nechci bydlet jako v 90. letech. Moji rodiče jsou podnikatelé 

a dělat byznys v Moldavsku je velmi obtížně – tak mi vyprávějí, a já viděl osobně – i když máš tvrdý 

charakter… Proč? Všude je korupce… Když podnikáš tak máš pořád platit sem a tam. Jsou unaveni 

od všeho a chtějí si brát hypotéku v Praze. A chtěli už dělat byznys v Praze – doufáme, že tady se jim 

bude dařit víc. 

 Popište kanály, pomocí kterých jste v Česku hledal/a zaměstnaní. Jak jste se dověděl/a, že 

konkrétní agentura/klient poskytuje služby zprostředkovávání zaměstnání pro cizince? 

Jak? Hledal jsem dlouho: na prace.cz, jobs.cz, Vkontaktě (ruská sociální síť – pozn. autorky). V síti 

Vkontaktě jsem narazil na inzerát a zavolal jsem tam. Zvedla to žena a domluvili jsme se na schůzce 

za pár dní. Jistě to bylo po 27 říjnu... (Pauza). Listopad a prosinec roku 2014. V inzerátu bylo uvedeno 

„dělník ve výrobě“. 

 Pomáhali vám vaši známí – přátelé nebo příbuzní – v procesu vytváření podmínek vhodných 

k životu v cílové zemi vaší migrace? Jestli ano – dávali nebo půjčovali vám peníze? 

Poskytovali vám emocionální podporu? Poskytli vám kontakty na své známé, kteří by vám 

mohli v cílové zemi pomoct? Pomáhali vám jiným způsobem?  

Na začátku jsem přijel jako student na speciální kurzy – jasně, finančně mi nepomáhali tam (směje 

se), ale měli speciální poradenství… Kurzy se nazývají UJOP, já si vážně myslím, že jsou nejlepší 

v Praze. Sdělovali mi spoustu kontaktů – na velvyslanectví, webovky MPSV, advokátní kanceláře 

apod. Pamatuji si, že nám vydali speciální brožury, kde bylo popsáno úplně všechno, co bych mohl 

potřebovat. Dokonce i kontakt na taxík. Ale kdybych něco nevěděl, tak bych se mohl obrátit na 

vedoucí kurzu – všechno nám vysvětlovali. 
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 Myslíte si, že kdybyste neměl/a známé pracující v Česku, měl/a byste stejnou motivaci 

k migraci za prací? 

Ano, možná že ta migrace by proběhla trochu náročněji, než s pomocí příbuzných a kamarádů, ale 

udělal bych to, protože jsem chtěl změnit svůj život, pokud jsem byl mladý. V Moldavsku jsem svou 

budoucnost úplně neviděl. 

 Pomáhali vám vaši známí získat zaměstnání? 

Ne, všechno jsem si našel samostatně. Přítelkyně pracovala v kasinu, ale já jsem chtěl pracovat 

v kuchyni. 

 Využil/a byste služeb agentury zprostředkovávající práci nebo klientského systému, kdybyste 

neměl/a známé, kteří vám v tomhle ohledu poradili, případně vás doporučili?  

Ježíš, žádné doporučení jsem neměl, našel jsem tu práci pomoci inzerátu na webu. Lituji… (pauza) 

že jsem tam vůbec šel. Ani jsem nevěděl, že to byl klient. Hledal jsem si zaměstnání, kde se dalo, ale 

netušil jsem, že to byl jenom zprostředkovatel. V ten okamžik mi to bylo jedno. Vydělávat – to bylo 

všechno, co jsem měl v hlavě. 

Blok otázek č. 2 - Hledání práce prostřednictvím agentury nebo s pomocí klienta 

Objektivní institucionální omezení v procesu zaměstnávání cizinců v Česku 

 Potkával jste se při hledání zaměstnání v Česku s omezeními ze strany institucí? Uveďte vše. 

S čím to bylo spojeno? Uveďte prosím konkrétní případy (typ pobytu v Česku, občanství, 

jiné výchozí podmínky, které měly vliv na druh vašeho zaměstnání). 

Mám rumunský pas, takže žádné omezení jsem necítil, ale slyšel jsem o tom a viděl jsem velmi 

nepříznivé situace během toho, když jsem pracoval jako „footrunner“. Jednou jsme dostali inspekci 

z inspektorátu práce. Co to bylo! Lidi skákali z oken, aby mohli utéct. Některé Ukrajinky nestihli 

utéct, protože byli ve vyšším věku… Chytili je. Když manažer restaurace předem uviděl inspekci, řekl, 

aby si nelegální pracovníci rychle sundali pracovní oděv, odešli přes únikový východ a chovali se 

přirozeně – jakoby tam ani nepracovali. Ale lidé bez kabátů v zimě na ulicích nevypadali úplně 

přirozeně! Tak to bylo. 

 Snažil jste se obracet na centra pomoci zaměstnávání cizinců? Jestli ne, tak z jakého důvodu? 

Ne, já preferoval komunikaci přímo s firmami. Měl jsem rumunský pas a v Česku jsem jako by mohl 

jen studovat. Myslím, že oficiální služby by mi asi nepomohli. 

 Snažili jste se hledat nějakou alternativu? Jestli ano, tak jakým způsobem? Jestli ne, tak 

z jakého důvodu? 
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Ano, hledal jsem práci znovu přes inzeráty a našel jsem přímo zaměstnavatele, už to není práce přes 

agenturu a doufám, že už nikdy nebude! 

Subjektivní omezení v procesu zaměstnávání cizinců v Česku - případy omezené racionality 

jednotlivce v průběhu zaměstnání 

 Popište úroveň vašich znalostí českého jazyka před získáním zaměstnání a to, jak se vaše 

jazykové znalosti zlepšily v průběhu zaměstnání. 

Díky kurzům češtiny jsem měl velmi dobrou znalost jazyka… Zřejmě ti, kteří byli chyceni, mluvili 

česky hůř. Nebo nemluvili vůbec … Zdálo se m, že vůbec nechápali, že tam byli nelegálně. Možná, že 

vůbec ani nechtěli vědět. 

 Popište svou předchozí informovanost o podmínkách práce a svých možnostech co se týče 

podmínek práce v okamžiku nástupu do zaměstnání. 

Víte, trefil jsem se s typem té smlouvy. O podmínkách jsem skoro nic nevěděl. Nevěděl jsem, jestli je 

to legální firma, nebo ne. Neměl jsem ani čas, abych si to prověřil, ani jsem nevěděl, kde a jak bych 

to zkontroloval. 

Práce prostřednictvím agentury nebo s pomocí klienta 

 Podmínky práce – jak se lišila skutečnost od vašich očekávání? 

Očekávání jsem žádné neměl, s výjimkou toho, že budu pravidelně dostávat plat – to se nesplnilo. 

Nedostával jsem dost pracovního oblečení. Nestíhal jsem věci prát, abych v nich mohl dál pracovat. 

Firemní zaměstnavatel vůbec nepomáhal. Nás supervisor tam byl… Ano byl tam, ale pořád seděl ve 

své kanceláři. Byl to Čech. Nechápu, proč ho někdo zaměstnal. Vůbec nerozuměl pekařčině! Dostával 

50 000 korun měsíčně. Byli tam Slováci, ale pracovali samostatně, bez agentury. Přes agenturu byli 

zaměstnáni jenom jeden Ukrajinec a jedna žena z Moldavska. Ukrajinka měla maďarský pas, ale 

pocházela z Karpat. Vedle pracovali cikáni – pořád se hádali. 

 Podepsala s vámi agentura smlouvu? Za jakých podmínek agentura anebo klient poskytoval/a 

služby v oblasti zaměstnávání? Popište, jak proběhl proces zaměstnávání v Česku. 

Bylo to v ruštině. Žena se jmenovala S. S. Pak jsem mluvil s jejím manželem – oba jsou majitelé. 

Žádná kancelář tam nebyla. Našel jsem je poblíž ulic K. a R. Byl to nějaký sklep. Žádný pohovor 

nebyl. Jen tak jsme mluvili, povídali o platu. Přinesl jsem životopis – nezajímal je. Jen jsem jim ukázal 

svůj rumunský pas. 

Ano, byla to dohoda o provedení práce. Byla divná. Pak jsem pochopil, že to asi nebude správný typ 

smlouvy a svoje peníze už neuvidím. Pracoval jsem ve dne, v noci. Za práci v noci jsem žádné 

příplatky nedostával. Vždy to bylo 85 korun za hodinu. 
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 Všiml/a jste si podvodů, případně nevhodného zacházení s vaší osobou nebo jinými 

pracovníky v průběhu vykonávaní práce pro agenturu? 

Nechtěli mi zaplatit poslední 2 odpracované měsíce. Vyšlo najevo, že tam pracovali podvodníci. To 

jsem vycítil už dříve (respondent aktivně používá gesta). Ale na začátku velmi krásně o všem 

vyprávěli. Že to není jejich vina. Prý samotná firma peníze nevyplácí. Odešel jsem z agentury již 9. 

ledna. Celý leden a únor jsem čekal na plat. Pořád mě ujišťovali, že čekají na nějaké peníze od firmy. 

Dokonce jsem tam jel osobně. Potkal jsem ženu – finanční ředitelku českého původu. Sdělila mi: „Váš 

pán S. všechny peníze od nás už obdržel“. Už si to přesně nepamatuji, kolem 13 000 – 16 000 korun. 

Pořád jsem za ním chodil a prosil, aby mi zaplatil; psal jsem mu. Jednou jsem za ním přijel a řekl 

mu: „Vy jste můj zaměstnavatel a ne firma – kde jsou moje peníze?“ 

Pořád jsem za ním chodil – za pánem S. Hrozil jsem, že zavolám policii. Dokonce mi něco zaplatili, 

ale chybělo 600 korun. Řekl mi, že zaplatí, ale do platu někdy nebylo zahrnuto těch 15 minut, které 

jsem odpracoval přesčas. Pán Suvorov byl velmi chamtivý. 

Slyšel jsem příběh nějaké Ukrajinky. Pracovala pro jinou agenturu, nevím kterou. T. vyprávěla o své 

zkušenosti, jak pracovala pro firmu za 65 korun. Firma za ni platila agentuře 120 korun! K tomu ta 

Ukrajinka ještě musela platit za ubytování asi 6000–7000 korun. Bydlela s dalšími třemi Ukrajinkami 

na jednom pokoji. Podepsala smlouvu. Když nechtěla platit, vyhrožovali jí udáním na policii.  

 Jak proběhlo ukončení smluvního vztahu mezi vámi jako migrantem a agenturou? 

S ukončením smlouvy jsem neměl žádný problém, ale po ukončení spolupráce mi nechtěli vyplatit 

velkou část peněz, které jsem vydělal. Kdybych neměl rumunský pas občana EU tak si myslím, že by 

mě nikdo nechtěl ani slyšet. 

Subjektivní názor migranta 

 Vyjádřete svůj názor – jestli je agentura anebo klient dost efektivním nástrojem pro hledání 

práce v Česku. Pro kterou alternativu je výhodnější pracovat? 

Žádný přínos pro cizince tady nevidím. Bylo to velmi nepříjemné prostředí. Systém je hrozný. Je to 

strašné, dokonce horší než v našich zemích. Všechno je jen o penězích! Takže samá kriminální 

a korupční schémata. No kvůli Ukrajincům a naší komunitě. Postsovětským banditům. Žádný 

pozitivní vliv agentura nemá. Jsem rád, že jsem odtud odešel a našel si práci jinde a sám. Co by podle 

mě šlo zlepšit v dnešním systému pracovních agentur? Asi tak všechno (smích). Zaprvé by je měli 

donutit poskytovat normální smlouvy. 

 Z jakých důvodů podle vás migranti nevyužívají služeb agentur a volí nelegální zaměstnání? 

Migranti potřebují získat peníze jakkoliv. Hledají přes inzeráty. Stejně jako ostatní. Prostě nevědí, 

jak to opravdu funguje. 
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2. Informátor I. 

Záznam rozhovoru 

Datum a čas konání: 11. 5. 2018 v 14:00 

Délka rozhovoru: 30 minut 

Kde: metro Chodov, OC Chodov, kavárna 

Zmapování terénu: 

Informant I., 27 let, krajina původu – Ukrajina, má maďarský pas, dvojité občanství. Pracoval na 

stavbách v Česku, Velké Británii, Německu, Rakousku, Finsku. Aktuálně pracuje na objektu v Praze. 

Na Ukrajině má manželku a dítěte. 

Blok otázek č. 1 – Role migračních sítí při hledání zaměstnání v zahraničí, nespokojenost 

migrantů s životními podmínkami v mateřské zemi a její vliv na způsob zaměstnávání cizinců 

v Česku 

 Znal jste osobně před příjezdem do Česka jiné migranty z vaší komunity, kteří už nějakou 

dobu pracovali v Česku?  

Ano, mám hodně kontaktů, ale jsou všichni jakoby mobilní. Moji kamarádi pracují na stavbě a jeden 

den mohou být v Česku, druhý den v Rakousku, chápete? 

 Jak se podle vašeho názoru změnily jejich životní podmínky  v porovnání s životem v zemi 

jejich původu?  

Mají méně volného času, to jo. Ale nikdo nechce jít zpátky. Pokud mohou vydělávat tak zůstávají tady. 

Mají víc svobody od svých rodin, myslím to, že nikdo je nekontroluje – mohou pít, mohou dělat jiné 

věci, a někdy si i ušetří víc peněz. Určitě v EU je vyšší mobilita. Jak skončím práci na jedné stavbě, 

tak pojedu do jiného státu na jiný projekt. 

 Jak byste hodnotil svůj sociální, materiální anebo psychologický stav během pobytu v zemi 

vašeho původu? Co jste cítil/a, když jste slyšel/a podmínkách, ve kterých žijí emigranti?  

Myslel jsem na finanční svobodu, chtěl jsem být schopen nakrmit svou rodinu. Za finanční prostředky, 

které se vydělávají v Ukrajině, bych to nezvládl. Přál bych si mít stejný příjem, stejné věcí, které si 

staví emigranti ve své mateřské vesnici. Viděli byste, jaké domy si postaví…  

 Kdy jste poprvé začal/a uvažovat, že byste mohl/a zkusit pracovat v Česku? Co bylo hlavním 

faktorem, který vás přiměl, abyste vážně začal/a uvažovat o práci v Česku? Byla tímto 

faktorem nějaká osoba – známý, nebo mělo toto rozhodnutí jiný původ? Co vás v okamžiku 

stěhování na Česku přitahovalo?  
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Byl to můj otec, který už nějakou dobu pravidelně jezdil za prací do EU. Pořád mi radil totéž, ale já 

si nebyl jist, jestli to mám udělat. Bylo mi 25 let, když jsem se rozhodl, že pojedu. Mířil jsem ale jinam 

než do Česka. Celkově do EU. 

 Popište kanály, pomocí kterých jste v Česku hledal/a zaměstnaní. Jak jste se dověděl/a, že 

konkrétní agentura/klient poskytuje služby zprostředkovávání zaměstnání pro cizince? 

Obvykle volám svému kamarádovi a ptám se – kde jsi? Na koho pracuješ? Jsou tam volná místa? Tak 

tam pojedu za práci. 

 Pomáhali vám vaši známí – přátelé nebo příbuzní – v procesu vytváření podmínek vhodných 

k životu v cílové zemi vaší migrace? Dávali nebo půjčovali vám peníze? Poskytovali vám 

emocionální podporu? Poskytli vám kontakty na své známé, kteří by vám mohli v cílové zemi 

pomoct? Pomáhali vám jiným způsobem?  

Klienti pomáhali různými způsoby. Určitě za odměnu – například, najít nějaké bydlení. 

Emocionální podporu získávám spíš, když volám domů nebo někdo ke mně přijíždí. Peníze jsem 

si nikdy nepůjčoval, všechno si vydělávám sám. 

 Pomáhali vám vaši známí získat zaměstnání? 

Ano, pokaždé – buď můj otec, nebo jiní – mi pomáhali získávat nějakou práci na stavbě kamarádi, 

protože se to tak dělá normálně, když máš dobrou reputaci. 

 Využil/a byste služeb agentury zprostředkovávající práci nebo klientského systému, kdybyste 

neměl/a známé, kteří vám v tomhle ohledu poradili, případně vás doporučili?  

No to nikdo neví, jestli bych tam zůstal… Je to těžká otázka, protože z mého okolí směruje do zahraničí 

skoro každý muž. Tak nevím… Kdyby nikdo neodjížděl, tak já bych také asi nejel. 

Blok otázek č. 2 - Hledání práce prostřednictvím agentury nebo s pomocí klienta 

Objektivní institucionální omezení v procesu zaměstnávání cizinců v Česku 

 Potkával jste se při hledání zaměstnání v Česku s omezeními ze strany institucí? Uveďte vše. 

S čím to bylo spojeno? Uveďte prosím konkrétní případy (typ pobytu v Česku, občanství, 

jiné výchozí podmínky, které měly vliv na druh vašeho zaměstnání). 

Pokuty a rizika jsou příliš vysoké. V Česku se skoro nikdo ničeho nebojí… Osobně já mám pocit, že 

když cítí nějaký tlak ze strany migrantů, tak prostě posílají inspekce mnohem častěji. Když migranti 

nevadí, tak naopak – zavádějí kvóty. Co se týká legislativy… Rozumíte, to je jenom v Česku, že 

občas… že berou bez dokumentů. V jiných státech to úplně nejde, i když cítí deficit pracovní síly.  

Chtěl bych, aby lidi zaměstnávali tak, jak to dělají například v Německu. Mnohem líp to tam funguje, 

mnohem líp. Legislativa je víc loajální. Zlepšila se od roku 2018. Je velice lehké získat legální 



10 

 

pracovní povolení. Pramení to z toho, že Německu chybí pracovní síla. A získat zaměstnání – na to 

potřebujete mít specializaci, i když jste malíř – má být napsáno, jak jsi vystopoval to někde v Německu 

za 3 roky. Když nemáte specializaci, tak vás to firma naučí sama. Já jsem žádnou německou 

specializace neměl, jenom z Česka, ale vzali mě i tak. Plus bydlení od firmy zdarma. 

Neplatil jsem žádné daně, protože jsem měl plat nižší než 16 500 EUR ročně. V Česku v jakémkoliv 

případě daně zaplatíte. 

A ve Finsku je ještě líp než v Německu! Tam jsem také našel práci pomocí kamaráda, byla to stavba 

nemocnice. Když máte platní smlouvu s firmou tak vám na úřadě vydají ID za 15 minut. Do 6 000 

EUR také neplatíš žádné daně. Bydlení… za to jsem platil nějakou minimální cenu.  

 Snažil jste se obracet na centra pomoci zaměstnávání cizinců? Jestli ne, tak z jakého důvodu? 

Zatím jsem nebyl v situaci, kdy by to bylo potřeba. Práci získávám lehce pomocí známých. Oni lépe 

znají moji situaci. Nechci ztrácet čas. 

 Snažil jste se hledat nějakou alternativu? Jestli ano, tak jakým způsobem? Jestli ne, tak 

z jakého důvodu? 

Tak jsem odešel a našel si jiného klienta, který platil pravidelně. Sliboval časem vyšší plat a svůj slib 

dodržel. S ním jsem byl úplně spokojený. Mohl jsem pracovat ne od hodiny, ale na určitou 

produktivitu v metrech čtverečných… 

Subjektivní omezení v procesu zaměstnávání cizinců v Česku - případy omezené racionality 

jednotlivce v průběhu zaměstnání 

 Popište úroveň vašich znalostí českého jazyka před získáním zaměstnání a to, jak se vaše 

jazykové znalosti zlepšily v průběhu zaměstnání. 

Češtinu umím dobře. 

 Popište svou předchozí informovanost o podmínkách práce a svých možnostech co se týče 

podmínek práce v okamžiku nástupu do zaměstnání. 

Tak normálně o svých právech vím, protože čtu ukrajinské portály pro migranty na internetu. Takže 

spíš o podvodech a nebezpečích vím víc než jiní. 

Práce prostřednictvím agentury nebo s pomocí klienta 

 Podmínky práce – jak se lišila skutečnost od vašich očekávání? 

Právě s tím byl problém… S klienty nikdy nevíš, jestli to půjde spatně nebo dobře. To záleží na 

klientovi, jaký je to člověk. Můj první klient asi nebyl moc hodný, neplatil lidi. Já jsem od něho utekl 

první den, když jsem začal pracovat, protože mám uši a slyšel jsem všechno, co vyprávěli lidi kolem… 
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 Podepsala s vámi agentura smlouvu? Za jakých podmínek agentura anebo klient poskytoval/a 

služby v oblasti zaměstnávání? Popište, jak proběhl proces zaměstnávání v Česku. 

Ano, ale úplně legální to nebylo. Brali mě jako brigádníka. Pak jsem odjel do Anglie. 

 Všiml jste si podvodů, případně nevhodného zacházení s vaší osobou nebo jinými pracovníky 

v průběhu vykonávaní práce pro agenturu? 

Pro svého prvního českého klienta jsem pracoval jenom jeden den. Dozvěděl jsem se o klientovi na 

internetu. Domluvili jsme se, dorazil jsem. Měl jsem maďarský pas, znám maďarštinu, protože jsem 

ze Zakarpatské oblasti, takže pro mě nebylo problém dostat se do Česka.  

Slyšel jsem na stavbě od jiných, kteří tam pracovali již déle, že klient nevyplácí peníze příliš dlouho. 

Potřeboval jsem peníze hned. Nestihli jsme nic podepsat. I kdyby se chystal, nic nenabídl. Stejně jsem 

to nepotřeboval. Stačilo mi, co jsem slyšel. 

 Jak proběhlo ukončení smluvního vztahu mezi vámi jako migrantem a agenturou? 

Normálně dostáváme smlouvu jenom na jeden stavební projekt, takže končí vždy automaticky. 

Subjektivní názor migranta 

 Takže jste už na území Česka víc nepracoval? Co byste řekl o agenturním zaměstnávání 

v Anglii? 

Tak jenom to, že je tam mnohem víc ilegálních pracujících než tady v Česku. Nikdo tě nezastaví na 

ulici jenom tak, aby zkontrolovat tvůj pas. Musíte opravdu vykonat zločin, aby si vás všimli. Lidé 

přijíždějí a žijí roky bez jakýchkoliv dokumentů, povolení, nemají ani safety card. Jak se tam 

dostávají… Stává se, že platí za to, aby je zavřeli do kontejnerů. Tahle „služba“ stojí asi… 10 000 

dolarů, přesně neřeknu. Nepotřeboval jsem to. Ten převoz trvá asi dvě hodiny, ale pak… mohou 

vydělávat. Většinou jsou tam ilegální migranti z bývalého Sovětského Svazu a Indie. Pracoval jsem 

tam měsíc nelegálně, ale pak jsem odjel do Německa. Mzdu mi vyplatili až potom – za půl roku. 

 Z jakých důvodů podle vás migranti nevyužívají služeb agentur a volí nelegální zaměstnání? 

Myslím, že v brzké době se na ně nebudou obracet už vůbec. No, protože lidi jsou více vzdělaní, mají 

internet – jestli to porovnáme z 90. léty. Pomáhají jeden druhému. Takže klientský systém časem 

odezní, je to přirozený vývoj. 

 Vyjádřete svůj názor – jestli je agentura anebo klient dost efektivním nástrojem pro hledání 

práce v Česku. Pro kterou alternativu je výhodnější pracovat? 

Záleží na tom, koho označíme slovem „klient“. Já to posuzuji tak – když někdo tady otevře firmu, tak 

najednou může být i firmou, která tady zaměstnává legálně, i klientem, který zaměstnává nelegálně. 
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Pak, jestli mluvíme o klientském systému, je pro firmu velmi snadné vytvořit schéma takovým 

způsobem, aby se mohl vyhnout té pokutě 300 000 korun za nelegální zaměstnávání. Zase… 

pamatujete si na tu situaci z 90. let, když sebrali jakéhokoliv bezdomovce a na jeho pas pořídili firmu. 

Na něm pak i ležela odpovědnost. 

Je však zřejmé, že jestli vyloučíme všechny nelegální migranty z trhu, tak se česká ekonomika prostě 

zhroutí. Myslím, že dneska je těch klientů stále méně a méně… Nevadí mi to, já se cítím normálně 

v tomto prostředí. Nevýhoda je, že za stejnou práci firma zaplatí 170-180 korun na hodinu, klient ti 

z toho vyplatí jenom 80-120 korun.  

3. Informátor V. 

Záznam rozhovoru 

Datum a čas konání: 1. 5. 2018 v 14:00 

Délka rozhovoru: 36 minut 

Jak: nahrávání na diktafon 

Kde: Praha, stanice metra Anděl, kavárna 

Zmapování terénu: 

Anonymní informátor V. (z bezpečnostních důvod;), muž, 30 let, krajina původu – Rusko. Studoval 

v Praze, kde také brigádně pracoval. V současné době provozuje svou vlastní firmu. 

Blok otázek č. 1 – Role migračních sítí při hledání zaměstnání v zahraničí, nespokojenost 

migrantů s životními podmínkami v mateřské zemi a její vliv na způsob zaměstnávání cizinců 

v Česku 

 Znal/a jste osobně před příjezdem do Česka y jiné migranty z vaší komunity, kteří už nějakou 

dobu pracovali v Česku? 

Osobně jsem nikoho neznal, jenom ty kurátory z kurzu češtiny… primárně jsem sem přijel studovat. 

Abych řekl pravdu, tady to vypadá líp. Obzvlášť pro lidi, kteří provozují svůj byznys v zahraničí.  

 Jak byste hodnotil svůj sociální, materiální anebo psychologický stav během pobytu v zemi 

vašeho původu? Co jste cítil/a, když slyšel/a o podmínkách, ve kterých žijí emigranti?  

Nic jsem necítil… Myslíte, jestli jsem žárlil? To ne… Ale chápal jsem, že mohu být víc mobilní 

a vydělávat víc než ve svém rodném městě. Ten sociální život v mém městě je také uzavřený, všichni 

o všech všechno vědí… třeba moje maminka se kamarádí s kadeřnicí, a ta ji vypráví všechno o celém 

městě. Chtěl jsem víc osobního prostoru asi. Alespoň někam odjet.  
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 Kdy jste poprvé začal/a uvažovat, že byste mohl/a zkusit pracovat v Česku? Co bylo hlavním 

faktorem, který vás přiměl, abyste vážně začal/a uvažovat o práci v Česku? Byla tímto 

faktorem nějaká osoba – známý, nebo mělo toto rozhodnutí jiný původ? Co vás v okamžiku 

stěhování do Česka přitahovalo?  

Studium v Česku bylo v mém městě velmi propagované, a proto jsem se s rodiči rozhodl, že bychom 

to mohli zkusit. Chodili k nám do škody, věšeli billboardy… 

 Popište kanály, pomocí kterých jste v Česku hledal/a zaměstnaní. Jak jste se dověděl/a, že 

konkrétní agentura/klient poskytuje služby zprostředkovávání zaměstnání pro cizince? 

Po studiu jsem chtěl zůstat v Česku. Hledal jsem si práci přes různá místa, možná i prostřednictvím 

sociálních sítí. Spíše jsem využíval nějaké weby jako gazeta.cz nebo gid.cz, protože jsem věděl, že tam 

najdu inzeráty pro rusky mluvící uchazeče. Tam jsem objevil nabídku od agenta s tím, že se hledá 

nějaká výpomoc pro firmu. Měl jsem zavolat a přijít na nějakou adresu v blízkosti VŠE. Bylo to na 

Náměstí Míru, ulice Italská. Vím, že se pak přestěhovali na Anděl. Mám dojem, že tam jsou stále. 

Nastoupil jsem tam do práce 25. 4. 2010. 

 Pomáhali vám vaši známí – přátelé nebo příbuzní – v procesu vytváření podmínek vhodných 

k životu v cílové zemi vaší migrace? Poskytovali vám emocionální podporu? Poskytli vám 

kontakty na své známé, kteří by vám mohli v cílové zemi pomoct? Pomáhali vám jiným 

způsobem?  

Jenom ty kurzy – ale v tu dobu o nás pečovali trochu miň než dřív, a i na samotných kurzech záleží. 

Emocionálně ne – to mi nikdo nepomáhal. Peníze mi posílali rodiče z Ruska. 

 Myslíte si, že kdybyste neměl/a známé pracující v Česku, měl/a byste stejnou motivaci 

k migraci za prací? 

Asi ne… když ti nikdo nic neřekne, jak se co dělá. I když něco o tom slyšíš a tak… tohle nestačí. 

Kdybych nevěděl o kurzech, tak bych se sem asi nedostal. To je velmi důležité – aby existoval někdo, 

kdo by ti pomohl se sem dostat. Protože jsi úplně sám. Jistě, oni ti částečně poradí, co dělat i s tím 

zaměstnáním.  

 Pomáhali vám vaši známí získat zaměstnání? 

To první zaměstnání jsem si našel sám. Byla to agentura, pak mi pomohl kolega z továrny – doporučil 

mi klienta. Ten klient se jmenoval Vasilij. Tady je číslo na něj – 773 593 358. Pracoval na skladě e-

shopu Alza.cz. U stanice metra Černý most. Odpracoval jsem celkem 2 týdny. Nudil jsem se tam. 

Platili 85 korun na hodinu. Měl jsem kontrolovat kvalitu produkce. 

 Využil/a byste služeb agentury zprostředkovávající práci nebo klientského systému, kdybyste 

neměl/a známé, kteří vám v tomhle ohledu poradili, případně vás doporučili?  
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Asi ne, to bych neudělal. Mám živnost a všechny dokumenty v pořádku… A ta práce je tam nuda, já 

bych si přál něčeho, co vyžaduje vyšší kvalifikaci a člověk má z toho alespoň vyšší plat. 

Blok otázek č. 2 - Hledání práce prostřednictvím agentury nebo s pomocí klienta 

Objektivní institucionální omezení v procesu zaměstnávání cizinců v Česku 

 Potkával/a jste se při hledání zaměstnání v Česku s omezeními ze strany institucí? Uveďte 

vše. S čím to bylo spojeno? Uveďte prosím konkrétní případy (typ pobytu v Česku, 

občanství, jiné výchozí podmínky, které měly vliv na druh vašeho zaměstnání). 

Tady jsem měl nepříjemný zážitek s agenturou. To se tyká přesně těch omezení.  

Od agentury jsem odešel a vrátil jsem se do továrny na ryby. Agenturu (Filipa) jsem neinformoval 

předem. Setkal jsem se s HR-manažerem té továrny. Řekl jsem, že chci vyšší plat, než jsem měl za 

práci přes agenturu, tedy ne 85, ale 120 korun na hodinu. Domluvili jsme se, že budu pracovat jako 

brigádník. Pak mi zavolal Filip z agentury. Očekával jsem, že rozhovor nebude snadný. Řekl, že jestli 

tam chci pracovat, tak jenom přes něho – přes Filipa. Když ne, tak mě firma vyhodí. 

Byly stanoveny velké pokuty v případě, že bych se nechal zaměstnat u stejné firmy bez agentury. 

Kdybych se tam nechal zaměstnat, tak bych musel dodržet velice striktní podmínky... 

To všechno je ve smlouvě: „Před uplynutím 12 měsíců po ukončení smlouvy s agenturou nesmí 

pracovník uzavírat novou smlouvu se stejným zaměstnavatelem bez písemného oznámení pro 

agenturu. Nebude-li agentura informována, tak pracovník zaplatí pokutu 50 000 korun.“ Tak 

například tady ve smlouvě je uvedeno, že pokud bych chtěl jít přímo za zaměstnavatelem, musím o tom 

informovat agenturu. 

Ale vím, že nejspíš by mi to nedovolili. Je pochopitelné, že brání svoje zájmy. To byla ta situace, kdy 

smlouva nic neřeší. Filip měl komplikovanou povahu a vypadal děsivě. Kdybych s ním nesouhlasil, 

tak by mě vyhodil z práce. Věděl, kde bydlím, měl ofocenou mou biometrickou kartu. Mohl mi něco 

provést. 

Ale nikdo to dělat nebude, vždyť sama víte proč... A pak – mám platit pokuty nebo dostat pěstí? Co 

mám v takovém případě dělat? 

No začal jsem zase pracovat pro Filipa, ale za 105 korun na hodinu. 

Pak například podmínka, že mě nechtěli zaměstnat, dokud si nezařídím živnosťák. To znamená, že 

agentura tě nezaměstná, bez živnosti tě nikdo nepotřebuje. Musí se s tím něco dělat. Tady takhle 

pracují všichni. 

 Snažil jste se obracet na centra pomoci zaměstnávání cizinců? Jestli ne, tak z jakého důvodu? 

Ne, protože mám živnost, a oni by to asi neuvítali, kdybych hledal zaměstnání někde jinde… 
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 Snažili jste se hledat nějakou alternativu? Jestli ano, tak jakým způsobem? Jestli ne, tak 

z jakého důvodu? 

Založil jsem firmu, abych měl možnost legálně zůstat v Česku. Abych mohl sám sebe zaměstnat. 

Pojištění a vše ostatní si hradím sám. Oficiálně firma prodává džusy. 

Subjektivní omezení v procesu zaměstnávání cizinců v Česku- případy omezené racionality 

jednotlivce v průběhu zaměstnání 

 Popište svou informovanost o podmínkách práce a svých možnostech co se týče podmínek 

práce v okamžiku nástupu do zaměstnání. 

Kromě té smlouvy se mi stala taková věc, že jsem uklízel u dopravníku a hned vedle mě na něj spadla 

součástka, pomocí které se tahaly ryby. Poškodila ho. Nutili mě zaplatit 14 000 korun jenom kvůli 

tomu, že jsem tam byl nejblíž. Řekli, že mám 2 možností: buď zaplatím 14 000, nebo sepíšou protokol 

a agentura (Filip) zaplatí i s pojištěním přes 150 000. Řekl jsem, ať sepíšou protokol. Uvedli tam 

všechno proti mně: prý jsem to poškodil úmyslně. 

Zavolal jsem Filipovi, zatímco manažer začal panikařit. Filip mi sdělil, že žádné pojištění není a že 

oni (firma) měli pojistit svou techniku a moji vinu v tom nevidí. Dopadlo to tak, že jsem nakonec nic 

neplatil. V tomto případě mi Filip velice pomohl. 

 Popište úroveň vašich znalostí českého jazyka před získáním zaměstnání a  to, jak se vaše 

jazykové znalosti zlepšily v průběhu zaměstnání. 

Měl jsem úroveň B2, všemu jsem rozuměl. 

Práce prostřednictvím agentury nebo s pomocí klienta 

 Podmínky práce – jak se lišila skutečnost od vašich očekávání? 

Pracovali tam Češi, Ukrajinci a Rusové. Všichni pracovali u pásu. Měli jsme skenovat zboží. Měli 

jsme vlastní kuchyň, ledničky, mohli jsme si donést vlastní jídlo sebou. Z bezpečnostních důvodů jsme 

museli nosit speciální brýle, ale stávalo se, že nebylo dost pro všechny. Někdy jsme dostávali staré. 

Tak jsme si často hledali novější. Stávalo se, že mi ukradli moje nové brýle (směje se) a nechávali 

místo nich staré. Pořád nebylo dost rukavic, protože se rychle opotřebovávaly. Nemohli jsme žádat 

o nové, protože firma šetřila, a tak jsme si je kupovali za 20 korun. 

Nedostávali jsme žádné bezpečnostní pokyny, zvlášť v továrně na ryby. Jednou jsem slyšel historku, 

že nějaká žena upadla a něco si zlomila. 

 Podepsala s vámi agentura smlouvu? Za jakých podmínek agentura anebo klient poskytoval/a 

služby v oblasti zaměstnávání? Popište, jak proběhl proces zaměstnávání v Česku. 
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Byla to žena, s kým jsem mluvil – Natalja. Kanceláři jsem pozornost nevěnoval, bylo mi to jedno, 

protože jsem hledal jakoukoli práci na jakémkoli místě. Nemohl jsem si dovolit normální legální 

práci, protože jsem měl studentské vízum. Nabídli mi práci v továrně. Žádnou kvalifikaci 

nevyžadovala. 

V továrně se mnou pracovali lidé z Moldavska a Ruska, většinou ale Ukrajinci. 

Uzavřeli jsme dohodu až po tom, co jsem založil vlastní firmu. Byla to dohoda mezi mou firmou 

a agenturou. Když jsem pracoval jako student, mzdové ohodnocení činilo 65 korun. Po uzavření 

smlouvy to bylo 80 korun. Ale platili pravidelně každý měsíc. Agentura měla uzavřené dohody 

s různými firmami. Chvíli jsem pracoval v typografii u letiště Ruzyně, pak jsem stále dělal v té 

továrně. Trvalo to 4 roky. 

Agentura mi nabídla bydlení, ale už jsem měl vlastní, tak jsem žádné nepotřeboval. Nevzpomínám si, 

za jakých podmínek nabízeli bydlení, nezajímalo mě to. Ale doslechl jsem se, že si za to pořádně 

účtovali... 

Měli jsme evidovat docházku a přesně zaznamenávat, kolik součástek jsme vyrobili. Agentura nic 

nekontrolovala, to dělal zaměstnavatel. Pracovali s námi i Češi, ale nedokážu vám povědět víc 

o jejich práci. Nebavili jsme se. 

 Všiml jste si podvodů, případně nevhodného zacházení s vaší osobou nebo jinými pracovníky 

v průběhu vykonávaní práce pro agenturu? 

Často jsem slyšel, že agentura nikdy neplatí za poslední odpracovaný měsíc. Ale práce přes agenturu 

je lepší než u klienta. Na sociálních sítích jsem často narážel na fotky klientů, kteří zaměstnancům 

vůbec neplatili. 

 Jak proběhlo ukončení smluvního vztahu mezi vámi jako migrantem a agenturou? 

Továrna přestala existovat. Agentura se snažila pro mě něco najít, ovšem nic vhodné to nebylo. Začal 

jsem hledat další možnosti. Známý z předchozího zaměstnání mi doporučil novou práci v továrně na 

zpracování ryb. Potřeboval jsem tam zdravotnický průkaz a požadavky byli striktnější – oděv, čepice, 

rukavice. Pracoval jsem tam dva roky. Manažeři přísně dohlíželi na docházku. Byla to moje povinnost 

vyhledat toho manažera, aby mi dal razítko. Pracoval jsem tam rok a pak jsem odjel domů. Potom 

jsem se vrátil zpátky do Česka a začal jsem pracovat přímo u klienta. 

S klientem jsme měli dobrý vztah. Odpracoval jsem pro A. 2 týdny, pak jsem řekl, že nechci a ať mi 

zaplatí odpracovanou dobu. Domluvili jsme se s Vasilijem (klientem) na schůzce u Lidlu, někde 

u Smíchovského nádraží, pár zastávek odtud. Dlouho jsem na něho čekal. Nakonec přijel autem, dal 

mi obálku s penězi, a to bylo všechno. 
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Subjektivní názor migranta 

 Vyjádřete svůj názor – jestli je agentura anebo klient dost efektivním nástrojem pro hledání 

práce v Česku. Pro kterou alternativu je výhodnější pracovat? 

Vždyť téměř nic nedělají. Řeší problémy, když je potřeba. Zvládají to, ale jaké mají povinnosti... 

Celkově vše funguje, jak má. Nelíbí se mi, jak se k migrantům chovají firmy. Vzhledem k dnešní situaci 

v Rusku je to samozřejmě pozitivní jev. Když si můžeš vydělat, je to vždy pozitivní.  

Pro někoho asi jo… spíše pro ty migranty z Ukrajiny, kteří nemají jiné nabídky práce. Rozumíte, ta 

uzavřená skupina funguje jako celý systém, mají tam svoje pravidla. A po tom případě s Filipem bych 

já už nechtěl pracovat s takovými strukturami. 

 Z jakých důvodů podle vás migranti nevyužívají služeb agentur a volí nelegální zaměstnání? 

Zdálo se mi, že jsou trochu arogantní vůči nám – to se týká Čechů. Když se chceš legálně zaměstnat, 

vše vždy závisí na situaci, ve které se ocitneš. Nevím.  

 

4. Informátorka M. Z. 

Záznam rozhovoru 

Datum a čas konání: 28. 4. 2018 v 19:00 

Délka rozhovoru: 90 minut 

Jak: nahrávání na diktafon 

Kde: Praha, stanice metra Náměstí republiky, kavárna 

Zmapování terénu: 

M. Z. pochází z Kazachstánu, při hledání práce měla zkušenost s klientem i s agenturou. 

Blok otázek č. 1 – Role migračních sítí při hledání zaměstnání v zahraničí, nespokojenost 

migrantů s životními podmínkami v mateřské zemi a její vliv na způsob zaměstnávání cizinců 

v Česku 

 Znal/a jste osobně před příjezdem do Česka jiné migranty z vaší komunity, kteří už nějakou 

dobu pracovali v Česku?  

Ne, nikoho takového jsem neznala, možná byli jen krátké cesty do zahraničí. Nemyslela jsem na život 

v zahraničí, stalo se to spontánně ... asi se to tak stane všem? 

Kdyby byly nějaké plány, sny ale ne… Neexistoval žádný konkrétní osobní příklad. Byla jsem velmi 

mladá – školačka, bylo mi 18. 
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 Jak byste hodnotil svůj sociální, materiální anebo psychologický stav během pobytu v zemi 

vašeho původu? Co jste cítil/a, když slyšel/a/ podmínkách, ve kterých žijí emigranti? 

Není horší a není lepší... 

 Kdy jste poprvé začal/a uvažovat, že byste mohl/a zkusit pracovat v Česku? Co bylo hlavním 

faktorem, který vás přiměl, abyste vážně začal/a uvažovat o práci v Česku? Byla tímto 

faktorem nějaká osoba – známý, nebo mělo toto rozhodnutí jiný původ? Co vás v okamžiku 

stěhování do Česka přitahovalo?  

Tlačili na mě rodiče, sama bych si nepomyslela, že pojedu ... měli známé žijící v Kanadě. A otec sám 

vždycky chtěl jít a chtěl studovat v zahraničí. Cítili nespokojenost. Otec neměl rád korupci, postoj 

k lidem. Naše rodina patří k národnostní menšině, je to pro něj těžké – život v Almáty. Tak to je otázka 

spíše pro něho… 

 Popište kanály, pomocí kterých jste v Česku hledal/a zaměstnaní. Jak jste se dověděl/a, že 

konkrétní agentura/klient poskytuje služby zprostředkovávání zaměstnání pro cizince? 

Dvakrát jsem pracovala pro klienty a pro agenturu na skladě. Pro klienty jsem pracovala na myčce. 

Myla jsem podlahy, záchody. Reagovala jsem na inzeráty na internetu... Bylo hodně způsobů, jak 

práci najít, už si to přesně nepamatuji. Asi přes známé. Vyřizovali pracovní vízum, viděla jsem, jak 

ho dostávali jiní.  

Já jsem také pracovala jako klient. Například když hledám někoho do výrobny dortů, napíšu nějakým 

studentům. Měla jsem člověka, který měl kontakt do té výrobny. Požádal mě, abych někoho našla. Jen 

prosil, nenajímal mě. Zabývají se tím převážně lidé z Ukrajiny. Nikdy jsem neviděla, aby to dělali 

představitelé jiných národností. Převládaly tam normální lidské vztahy. Zvala jsem studenty do 

výrobny, ale jen málokdo tam zůstával... 

 Pomáhali vám vaši známí – přátelé nebo příbuzní – v procesu vytváření podmínek vhodných 

k životu v cílové zemi vaší migrace? Jestli ano – poskytovali vám emocionální podporu? 

Poskytli vám kontakty na své známé, kteří by vám mohli v cílové zemi pomoct? Pomáhali 

vám jiným způsobem?  

Ne, nikdo takový nebyl. Přišla jsem na kurzy a studovala spolu s jinými studenty z SNS. Spolu jsme 

se znali, všichni jsme přišli spolu... V krizové situaci, když jsem například potřebovala do nemocnice, 

mi nepomáhal nikdo. Je to lidský faktor, prakticky jsem s nimi nekomunikovala. Pomohla mi cizí dívka 

z Kazachstánu. Byla o rok starší. 

 Myslíte si, že kdybyste neměl/a známé pracující v Česku, měl/a byste stejnou motivaci 

k migraci za prací? 

Je to 50:50 ... Asi bych tam nešla hned po škole, pořádně bych si rozmyslela. Hledala bych další 

možnosti, nebylo by to tak spontánní. 
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 Pomáhali vám vaši známí získat zaměstnání? 

Ano, práci přes agenturu jsem si našla pomocí své známé. 

 Využil/a byste služeb agentury zprostředkovávající práci nebo klientského systému, kdybyste 

neměl/a známé, kteří vám v tomhle ohledu poradili, případně vás doporučili?  

Klientský systém de facto není špatný, abych řekla pravdu. 

Já bych nešla. Kvůli špatné pověsti. S takovým úspěchem bych si našla práci sama. 

Jako klienti pracují lidé, kteří jsou více ambiciózní než ostatní. A mají kontakty. Například ve 

výrobnách. Znají nuance vydávání zdravotních průkazů, aby dokumenty byly v pořádku. Klientský 

systém je dobrý, pokud nejde o podvod. Kdyby lidi byli poctivější... Ale podvádí všude, kdekoli. 

Vydělávají si na úkor migrantů, to je vše. Tak například jazykové kurzy. Přijeli jsme v roce 2010. 

Podvedli nás, prostě jen chtěli od nás peníze. Zvládli jsme to jen díky vlastní vůli. Přivezou lidi 

a řeknou, ať si dělají, co chtějí. Je dobře, že jsme se dokázali uchytit. 

Blok otázek č. 2 - Hledání práce prostřednictvím agentury pomocí klienta 

Objektivní institucionální omezení v procesu zaměstnávání cizinců v Česku  

 Potkával/a jste se při hledání zaměstnání v Česku s omezeními ze strany institucí? Uveďte 

vše. S čím to bylo spojeno? Uveďte prosím konkrétní případy (typ pobytu v Česku, 

občanství, jiné výchozí podmínky, které měly vliv na druh vašeho zaměstnání). 

Samotná doba pobytu v zemi je také omezením, které musíte respektovat. Omezuje vás to, kolik peněz 

můžete utrácet v sociálních programech, za pojištění, daně… Kolik dokumentů je potřeba vyplnit. 

Nevím... Slyšela jsem například, že v Německu je to hůř. Mám přítelkyni pracující v Rakousku a ta mi 

řekla, že je to těžké ... 

 Snažila jste se obracet na centra pomoci zaměstnávání cizinců? Jestli ne, tak z jakého 

důvodu? 

Já mám živnost. Kdybych měla pracovní vízum, tak asi bych mohla. Ale kdyby vyšlo najevo, že se na 

ně obrátím a mám živnost, to pro mě bylo by špatné. 

Subjektivní omezení v procesu zaměstnávání cizinců v Česku - případy omezené racionality 

jednotlivce v průběhu zaměstnání 

 Popište úroveň vašich znalostí českého jazyka před získáním zaměstnání a to, jak se vaše 

jazykové znalosti zlepšili v průběhu zaměstnání. 

B1 – stále nemám vysokou úroveň. Při komunikaci dávám přednost používání ruského jazyka. 
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 Popište svou informovanost o podmínkách práce a svých možnostech co se týče podmínek 

práce v okamžiku nástupu do zaměstnání. 

Byla jsem málo informována. Myslela jsem, že se podvodu vyhnu, protože to byla velká agentura, 

kterou mi doporučily známé. I když jsme nepodepsali smlouvu kvůli tomu, že jsem měla živnost. Měla 

jsem k nim důvěru, protože mi tu agenturu poradil přítel. To nebyla moje první práce... jenom po 

osmi letech jsem dostala práci v agentuře. Dříve jsem se vždycky snažila najít si práci sama. Ani poté 

jsem nechtěla do agentury, ale moje osobní situace se zhoršila. Ale normálně jsem nikdy nikomu 

nevěřila. Obzvlášť klientům ne. Ukrajinci, Moldavané, Rumuni, pracovali tam převážně neregálové. 

Studenti s tím nechtějí mít nic společného. Bojí se, protože se vyskytují nebezpečné případy – 

například pracovní otroctví. Prodej práce. 

Nováčci ničemu nerozumí, je snadné je podvést. Kdo je tu dávnou, pak vše dobře zná. Klienti znají 

všechny nuance, jak se co správně dělá. 

Pointa je v tom, že se na migrantech vydělává. Ale i samotní migranti vydělávají na svých rodácích. 

Jsou to dvě strany jedné mince. 

Práce prostřednictvím agentury pomocí klienta 

 Podmínky práce – jak se lišila skutečnosta od vašich očekávání? 

Ohodnocuji spolupráci na 8 bodech z 10, dokonce i na 9. Měla jsem dobré vztahy se všemi, pravidelně 

mi vypláceli mzdu. Moc se mi líbilo pracovat v hotelech, dostávali jsme tam najíst, tam byly akce, 

brali v úvahu moje přání, kam jsem já chtěla chodit do práce ... Záleží na tom, jestli člověk je, nebo 

není zvyklý pracovat – pak je to pro vás těžké. 

 Podepsala s vámi agentura smlouvu? Za jakých podmínek agentura anebo klient poskytoval/a 

služby v oblasti zaměstnávání? Popište, jak proběhl proces zaměstnávání v Česku. 

Nic jsem nepodepisovala, dávali mi peníze i tak. 

 Všimla jste si podvodů, případně nevhodného zacházení s vaší osobou nebo jinými 

pracovníky v průběhu vykonávaní práce pro agenturu? 

Když si ale lidé chtějí jenom vydělat na úkor jiných, pak to není dobré. V 80 % případů to byli 

nepříjemní lidé a nepříjemné situace. Ale můžeš se do takových situací dostat i jinde. 

Jak to funguje? Tak například uklízím v hotelu, na myčce, a dostávám 120 korun, polovinu z toho 

berou pro sebe. Pracovala jsem za 95 korun, ale platili mi asi kolem 120 korun. Byly případy, kdy mi 

nezaplatili tisíc korun, musela jsem o ně bojovat. Jinak s podváděním migrantů firmami jsem se často 

setkávala i jinde. Například tam, kde momentálně pracuju... Teď pracuji na recepci. Nedávno přišli 

nějací 40–50letí chlapi. Koukali nevinně, spletli si naši kancelář (nebo přesněji někdo jim řekl, že je 
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to správná adresa). Říkali, že se chtějí setkat s nějakými lidmi, kteří vedou 300 firem. Mají jednu 

firmu. Chtěli se s nimi setkat, něco probrat, ale nemohli je najít. Prý Koněvova. 

Pochopila jsem to tak, že si chtěli zařídit firmu. Říkali, že se chtějí podívat do očí člověku, který je 

podvedl. Pro migranty je to samozřejmě přínosné – když agentury pomáhají s vízy apod. Existují 

i poctiví klienti, kteří pracují svědomitě. 

 Jak proběhlo ukončení smluvního vztahu mezi vámi jako migrantem a agenturou? 

S agenturou bylo všecko v pořádku… Problémy byly spíše jinde. 

Jednoho dne jsem šla ven na ulici mimo obchodů, kde prodávají tašky. Skočila jsem do obchodu 

a zeptala se, jestli mají nějakou práci. Věděla jsem, že rychle potřebuji peníze. Propracovala jsem 

tam nějakou dobu a až pak jsem pochopila, že mi nic nezaplatí. Plus mi holky vyprávěli, že každé byl 

plat zadržen na pár měsíců. Musela jsem také lhát – zavolala jsem majitelovi a řekla, že jedu domů 

a potřebuji peníze na letenku. Samozřejmě, že všechno mi nezaplatili. Pouze 8 z 11 tisíc. Ale byl jsem 

ráda i z těch osmi. 

Subjektivní názor migranta 

 Z jakých důvodů podle vás migranti nevyužívají služeb agentur a volí nelegální zaměstnání? 

Začala jsem pracovat pro klienta proto, že jsem fakt neměla peníze na život. 

České firmy také podvádějí. Tak například jsem pracovala ve zlatnictví. Zaměstnala mě přímo česká 

firma. Dostávala jsem 5 tisíc za 100 odpracovaných hodin včetně sociálního pojištění. Nezaplatili mi 

ani korunu za 24 odpracovaných hodin. Jen jsem prodávala šperky. Dříve platili denně, ale pak mně 

vypláceli měsíčně. Našla jsem si tu práci sama. 

Dokonce jsem prodávala i tašky. Musela jsem lhát, jinak by mi nezaplatili, ale neřeknu co. Prostě 

jsem jen lhala. Byla to lež pro mé dobro, protože jsem chápala, že jinak nezaplatí. 

Má to dvě strany. Více jsem si vydělávala přes klienta, proto myslím, že znovu využiji služeb klienta. 

Pracovala jsem v pizzerii za 500 korun za 13 odpracovaných hodin. Dobrovolně. Když jste na tom 

finančně špatně, pak si spokojíte s jakoukoli prací. 

 Vyjádřete svůj názor – jestli je agentura anebo klient dost efektivním nástrojem pro hledání 

práce v Česku. Pro kterou alternativu je výhodnější pracovat? 

Agentury a klienti nejsou špatní, pomáhají zvedat českou ekonomiku. Kdyby jen nepodváděli... Špatné 

je to, jaký je to dnes... kdyby vyladili systém, poskytovali dobrou práci a poctivě najímali lidi, pak by 

to bylo dobré. Kdyby vyladili systém... vždyť chápou, že lidé přijedou, odpracují si určitý čas, a pak 

zas odjedou – pak by nebyl ani klientský systém a nedocházelo by k podvodům. 

O agenturách a klientech řeknu to samé – spíše pozitivní. 
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5. Informátorka A. D. 

Záznam rozhovoru 

Kdy: 25. 4. 2018 v 19:00 

Délka rozhovoru: 90 minut 

Jak: nahrávání na diktafon 

Kde: Praha, stanice metra Náměstí Republiky, kavárna 

Zmapování terénu: A.D. je studentkou v Praze, má velké zkušenosti s prací jak s klienty, tak 

i s agenturami. 

Blok otázek 1 – Role migračních sítí při hledání zaměstnání v zahraničí, nespokojenost 

migrantů s životními podmínkami v mateřské zemi a její vliv na způsob zaměstnávání cizinců 

v Česku 

 Než jste přijela do Česka za prací, znal/a jste osobně migranty ze svého okolí, kteří už nějakou 

dobu v Česku pracovali?  

Ano, měla jsem pár kamarádek. Odjely do Česka, aby studovaly na bakaláře. Zvaly mě, ale zůstala 

jsem v Rusku. Pak jsem je několikrát navštívila a líbilo se mi tu. Tak jsem si řekla: „Proč proboha 

vězím v Rusku?“ Začala jsem vyhledávat informace a zjistila, že můžu tady udělat přijímačky na 

magisterský obor. Nevěděla jsem o tom. Tak jsem se přestěhovala. 

 Jak se podle vás změnily jejich životní podmínky v porovnání s životem v mateřské zemi?  

Samozřejmě jsem viděla, že teď žijí v lepších podmínkách. Ale nevěděla jsem, nebyla jsem si jistá, 

jestli se tu dokážu chytnout. Jsem totiž novinářka. Je to povolání, které poutá člověka na určité místo. 

Znalost jazyka musí být výborná, navíc žurnalista musí dokonale znát kontext, podmínky sociálního 

života země, ve které pracuje. Proto nebyla jsem si jistá. Ony - ano, ale co já? Dokážu to? Ale vyšlo 

to. 

 Jak jste hodnotila svůj sociální, finanční a psychologický stav ve své mateřské zemi? Co jste 

cítila, když jste se dozvěděla o životní úrovni migrantů?  

Cítila jsem v Rusku útlak... ale nemohu říct, že tady je to lepší. Ale tady, stejně jako předtím, hodně 

pracuju. Záleží na člověku a jeho pracovitosti. Když se nechceš snažit a vydělávat, otáčet se, pak 

budeš mít smůlu všude. Ale v Praze vidím víc možností a vyhlídek. 

 Kdy jste poprvé pocítil/a, že byste mohl/a zkusit vydělávat v Česku? Co pro vás posloužilo 

spouštěčem k vážnému zamýšlení nad prací v Česku? Byl to nějaký známý z okolí, nebo něco 

zcela jiného? Co vás v tu chvíli přitahovalo na Česku?  
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Jak jsem říkala, k této myšlence mě přivedly moje kamarádky. Přesněji řečeno, sama jsem k tomu 

přišla, když jsem sem poprvé přijela. Za nimi. 

 Popište kanály, pomocí kterých jste hledal/a v Česku? Jak jste se dozvěděl/a, že konkrétní 

agentura/klient zprostředkovává zaměstnání pro cizince? 

Musely jsme platit nájem, tak jsme hledali jakékoli inzeráty. Začali jsme volat... (pauza) Nejdřív jsme 

s kamarádkou narazily na klienta přes inzerát v ruské sociální síti Vkontaktě. Byl to sklad známé 

společnosti Z. přímo pod obchodem. Nejdřív jsme zavolaly, zvedla to slečna a zeptala se, jestli se 

zajímáme o snídaně. Asi mají hodně pozic. Kamarádka Oxana pak chodila na ty snídaně. Já jsem 

chodila jen na sklad. Vypadá to, že ti klienti si zařídili pořádný byznys s migranty. 

Pak mi zavolala kamarádka a pozvala lepit nálepky za 70 korun na hodinu. Povídala, že je to báječná 

práce. To tak nebylo… 

Pak jsem si to vyhledala přes Facebook v české skupině. Do agentury jsem se nakonec také dostala 

přes Facebook. A také zvali do známého obchodu: H., D., Zo... To už bylo nelegální zaměstnávání. V 

prvních dvou nabízeli pozici konzultanta. V Z. mě poslali na sklad. 

Ohledně toho druhého klienta... na stejném skladě jedna Ukrajinka nám doporučila další práci 

 Pomáhal vám někdo z komunity budovat životní podmínky na novém místě, dávali nebo 

půjčovali vám peníze? Zajišťovali emocionální podporu? Poskytovali vám nějaké kontakty 

na své známé, kteří by vám mohli pomoct? Pomáhali vám jiným způsobem?  

Moc mi pomáhali lidi z kurzů, kteří nás zde vítali. Mám na mysli celou skupinu studentů. Myslím, že 

mají spoustu kontaktů. Pomáhali, podporovali, vše vysvětlovali. Měli jsme hodiny tzv. adaptace na 

český život. Samozřejmě, že jste jim za to platili. Nejsou peníze – není informace. Snad jsem o nich 

nevěděla, nebo tenkrát ještě nebyly otevřené zdroje v ruštině. 

 Co si myslíte, kdybyste neměla známé, kteří mají zkušenost s vyděláváním v Česku, měla 

byste stejnou motivaci stát se pracovním migrantem? 

Myslím, že ne, neměla bych. Myslím, že bych si měla dobře v Rusku, kdybych neznala o alternativách. 

 Pomáhali vám vaše známé získat zaměstnání? 

Ano, sama jsem je o tom prosila, říkala, že nutně potřebuju práci. Doporučovali mi něco převážně 

na základě minulých zkušeností. Důležité je začít někde pracovat, pak získáte kontakty. Ale nemohu 

říct, že to za to stojí. Ne vždy. Záleží na štěstí. 
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 Zapojila byste se do agentury nebo klientského systému, kdybyste neměla známé, kteří by 

vám tu práci doporučili?  

Ne, ne a ještě jednou ne! Co jsem si s těmi klienty zkusila... Je to hon na blbce. Nechápu, jak mi známá 

mohla tu práci poradit. Navíc dodala, že jsou tam celkem dobré podmínky a výdělek. Spoléhala jsem 

na rozumnost a adekvátnost, ale naletěla jsem. Navíc jsem tam přivedla svou kamarádku... ach jo. 

Blok otázek č. 2 - Hledání práce prostřednictvím agentury nebo pomocí klienta 

Objektivní institucionální omezení v procesu zaměstnávání cizinců v Česku  

 Setkávala jste se s omezeními ze strany institucí při hledání práce v Česku? Uveďte vše. 

S čím to bylo spojeno (druh pobytu v Česku, občanství, další okolnosti, které měly vliv na 

způsob zaměstnávání)? 

Když jsme chodily pro zaměstnání do agentur, říkali nám, že nám v srpnu končí vízum a že nás 

nemohou vzít. I na krátkou dobu… Mrzelo nás to, protože jsme měly v plánu prodloužit vízum a zbýval 

nám ještě celý měsíc. V důsledku jsme se musely obrátit na nelegální zaměstnavatele. Moc dobře jsme 

věděly, do čeho jdeme a co nás čeká, ale neměly jsme na vybranou. Už jsem dospělá a nemohla jsem 

brát peníze od rodičů, jak to dělali jiné studenti. Peníze mi ale zoufale chyběly. 

 Pokoušela jste se obracet na legální centry pro zaměstnávání cizinců? Jestli ne, pak proč? 

V agentuře nás nikdo nechtěl zaměstnat. Když jsme tam chodily, říkali nám, že nám v srpnu končí 

vízum, a nemohou nás tedy vzít. Mám na mysli legální agentury. 

 Pokoušely jste se hledat alternativu? Jestli ano, pak jak? Jestli ne, pak proč? 

S agenturou ne, ale můžu vyprávět, jak jsem pracovala pro dalšího ukrajinského klienta. Ale nebyla 

to obyčejná práce. Možná jste slyšela o online modelingu? 

Klient hledal administrátory pro seznamky. Měl podnikatelské vízum. Byl tu začátkem ledna a na 

konci ledna. 

Měli hledat „modelky“ mezi cizinkami v Praze. Vytvářeli profily na sociálních sítích, třídili 

vyhledávání pro fotografy, vizážisty pro focení, vytvářeli pracovní rozvrh. Všechny složky pak 

hromadili na jednom místě, odkud je kupovaly různé stránky podle toho, jaké holky potřebovaly – 

Kazašky, Ukrajinky apod. Když dívka měla ušlechtilé rysy, pak ji posílal na web pro intelektuály. 

Když vypadala obyčejně, tak někam jinam. Publikovala jsem inzeráty Vkontaktě, komunikovala se 

zájemkyněmi. Za den to bylo 4-5 pohovorů. 
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No vlastně administrátorům také doporučovali registrovat se. Vytvořila jsem profil, ale nedělala 

jsem to. Klient nás navštěvoval osobně jednou za měsíc a vyplácel peníze. Žádná evidence ani 

podpisy.  

Subjektivní omezení v procesu zaměstnávání cizinců v Česku - případy omezené racionality 

individua 

 Jaká byla vaše jazyková úroveň v té době? 

Jistá C1. 

 Popište svou informovanost o podmínkách práce a svých právech v té době? 

Ale nejzajímavější je to, že když jsme začaly pracovat pro agenturu, druhý den přišla kontrola. Ptali 

se na vízum, co děláme v Praze, na kolika místech jsme pracovaly, pochválili nám češtinu. Ptali se, 

jestli známe bezpečnostní pravidla, jak se nám tu líbí pracovat. Vše proběhlo v pohodě, ale stejně 

jsme se bály. 

Cítila jsem se bezpečněji, protože jsem měla studentské vízum, na rozdíl od některých kolegyň. Proto 

jsem se nebála říct si o svá práva, upozornit na něco, pokud to nebylo v pořádku... Ale ostatních 

zaměstnanců se to netýkalo. 

Je jasné, že pracovníci v Z. byli nelegálové. 

Na skladě Z klient byl z Ukrajiny a pracovali tam pouze Ukrajinci. Divili se, když k nim přišly 

studentky a navíc Rusky. Co si o tom všem myslím... Pracovali tam lidé z Ukrajiny, kteří neuměli 

česky, žili tu 10 let a chválili si tu práci! A navíc si stěžovali na život na Ukrajině. Prý domu se jim 

nechce, i když práce není ani zdaleka prestižní a moc za ni neplatí. Myslím, že prostě hodně věcí 

neznají. 

Někteří dokonce s trvalým pobytem po 15 letech neumí pořádně česky. Hodně žen přes 40, některé 

vypadají jako důchodkyně. Co mě překvapilo... S kamarádkou víme, že po 4 hodinách práce máme 

právo na přestávku. Šly jsme za nadřízeným a ten byl z toho v šoku. Ale asi pochopil, že jsme 

inteligentní holky a radši pustil nás na 15 minut na čaj. Šly jsme kolem těch Ukrajinek a ptaly se nás: 

„To jsme směly také?“ Ani nevěděly, že si smí odskočit na záchod. 

Jedna mi řekla: „Kryj mě, musím na záchod. Řekni, že jsem šla pro nálepky.“ Umíte si to představit? 

To je banalita. 

Na tom druhém velkém skladě za Prahou jsou ustrašené ženské, celkem 6-8. Pracovala jsem ve dvojici 

s ženou z Moldavska. Zbytek, starší Ukrajinky, byly tam nelegálně. 
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Tak tak Moldavanka, bylo ji asi 20-21, pracovala na té „plantáži“ (smích) 8 měsíců a za chvíli měla 

končit. Povídala se slzami v očích, že hned po porodu odjela sem. Měla rumunský pas. 

Většina Ukrajinců měla trvalý pobyt. Byly tam i mladé Ukrajinky z vesnice. Důvěřivé naivky, 

převážně z Užhoroda, partnerského města Česka. Prostě potkaly Čechy a provdaly se. Student rodinu 

neuživí, ona čeká na vízum rok, dva nebo klidně i pět let. Co má dělat? Český neumí, peníze na kurzy 

nemá, tak musí pracovat. Musely se učit. Potkala jsem jich asi celkem 25. Ano, jsou tu legálně, ale 

pracovat nesmí. Pak byl jeden student z Kazachstánu. Pracoval tam už tři roky. 

Ptala jsem se holek. Byly si jisté, že jde o legální práci. Říkaly, že k nim často chodili lidé na jeden 

den a pak mizeli. 

Práce prostřednictvím agentury nebo pomocí klienta 

 Podmínky práce – jak se lišila skutečnost od očekávání? 

Nejdřív o klientovi. Zavolaly jsme a Ukrajinec rusky s přízvukem řekl, kam máme dorazit. Nakonec 

jsme lepily akcízní známky. Byly pravé. Lepidlovou pistolí. Vždy jsem si myslela, že to musí lepit 

výrobce. Veškerý alkohol byl z Karlových Varů, Becherovka, vodka, gin... vadná série, v lepším 

případě nepřimíchali cukr nebo něco podobného. Anebo nějaké noční série, odepsané zboží... To vše 

jde snadno zařídit. Něco tam spadlo, nebo přehřáli to... Můžeme jen hádat. Dělá se to tak po celém 

světě. 

Vůbec nikdo mě nevaroval, co to bude za práci, navíc že bude taková. Byla jsem v šoku. Vypadalo to 

tam bídně. Zaprášený sklad – obrovský hangár. Od podlahy až ke stropu nacpaný krabicemi 

s alkoholem. Úplně na konci bez oken v prachu a bez denního světla... Prachu bylo tolik, že to 

vypadalo jako mlha. 

Na skladě jsem měla za půl hodiny na rukou popáleniny, puchýře. Horkým lepidlem lepíš známku 

vlastními prsty. Můžeš si tak propálit kůži až na kost. Hned, jak se vymáčkne lepidlo, musí se nalepit 

na víčko (ukazuje rukama). Skrz tenoučký papírek to lepidlo pálí. Ukáplo mi na džíny a zůstala mi na 

noze a na prstech popálenina. Alergií mi slzely oči. Bylo to těžké. V krabici je 20 láhví. Tři holky je 

vyndávaly. Balily jsme je do „oficiálního balení“ a přelepovaly obyčejnou lepenkou a omotávaly 

potravinovou folií, aby to drželo. Pod ni jsme dávaly papír s informacemi o alkoholu. 

Bolela mě záda. Nebyla tam ani židle. Seděly jsme na nějaké cihle. Slibovali 85 korun na hodinu, ale 

nezaplatili. Odpracovala jsem tam celý den. Bylo mi na umření. 

Pak ten sklad… Potřebovali lidi na vykládání zboží. Docházelo se od 6 do 10 ráno. Dva dny v týdnu. 

Ráno jsme rozebíraly oblečení, lepily ceníky, pinovaly. Museli jsme to třídit podle velikostí, barev 

a kódů. Dělili nás do skupin a každá měla vlastní úkol. 
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Ale platili hned. Každý den. Bez smlouvy. Pak nabídli, že budou platit méně často, například dvakrát 

měsíčně. Odmítly jsme to, protože jsem tam nechtěla dlouho zůstat. 

Když jsme pracovaly pro agentury, práce byla v pohodě, na dohodu, platili 120 místo 70. Daly jsme 

jim čísla účtu, rodné číslo a číslo pojištěnce. Chodila jsem i do dalších agentur, ale bez pobytu mě 

nechtěli vzít. 

 Podepsala agentura s vámi smlouvu? Za jakých podmínek agentura poskytovala služby 

v oblasti zaměstnávání? Popište, jak proběhla procedura oficiálního zaměstnávání 

V Z. platili 70 korun na hodinu, žádná smlouva nebyla. 

S druhým klientem to byl nářez! Řekli nám, ať doneseme doklady. Vzala jsem kopie. Dorazily jsme 

na sklad bez jakýchkoli nápisů. Šli jsme dovnitř a zeptaly se, kde je Michail. Nebyl tam, i když jsme 

se domluvili, že podepíšeme smlouvu. Nabídli nám, abychom zahájily práci, protože to ráno nestíhá. 

Řekli, ať se převlékáme a papíry podepíšeme až večer. Večer nikdo nedorazil a Michaila jsme na 

skladě nezastihly. Doprovodili nás k holkám. 

 Všimla jste si podvodů, nevhodného zacházení s vámi nebo jinými pracovníky při práci pro 

agenturu a klienta? 

Bylo nepříjemné, že na skladě Z. jsme nesměly mít u sebe vodu. Přestávku na oběd jsme trávily 

v maličké místnosti. Češi byli pouze jako manažeři, kteří vpouštěli do obchodu. Nepouštěli nás do 

kuchyňky pro prodavačky. Jednou jsme tam šly, ale Ukrajinka nás varovala, že nás budou pokutovat 

a nedostaneme plat. Ať neriskujeme. 

Na druhém skladě holky řekly, že tam navíc kradou doklady. Jen co jsme tam přišly, řekly, ať si za 

každou cenu hlídáme kabelky s doklady. Na přímou otázku neodpověděly, ale všechny měly doklady 

v ledvinkách. My jsme měly batohy. Musely jsme je sundat. Když jsme šly ven s batohy, vynadali 

nám a přinutili ukázat obsah batohů. Měly jsme je nechat ve skříňkách. 

 Jak proběhlo ukončení smluvního vztahu? 

Na konci dne jsme začaly volat Michailovi. Řekl, že nemůže dorazit. Prý že peníze dá zítra. Řekly 

jsme, že zítra už nepřijdeme, moc se tomu divil. Řekl, že za jeden den nám nic nezaplatí, i když 

telefonicky sliboval výplatu i za ten den. 

Řekl, že nemáme podepsanou smlouvu, ve které je uvedeno minimálně 3 dny. Nabídl, ať odpracujeme 

měsíc a „pak se uvidí“. Další den volal a začal vyhrožovat v ukrajinštině, ptal se, kde jsme. Jestli 

dorazíme. Obviňoval nás, že jsme ho podrazily. Po tom, co jsme se zeptaly na výplatu, začal nás 

proklínat. Tak to skončilo. 
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Subjektivní názor migranta 

 Popište svůj názor, jestli agentura nebo klient je dost efektivní instrumentem pro hledání 

práce v Česku? Pro koho je vhodnější? 

Vůči agenturám výhrady nemám, až na to, že není jednoduché se k nim dostat, když nemáš přístup na 

trh práce nebo za chvíli končí vízum. 

S agenturou je samozřejmě vyšší jistota, že dostaneš výplatu. Je blbé nechat se chytit při nelegální 

práci. Pokuta je až 2 miliony, sankce, mohou sebrat studentské vízum, když pracuješ načerno bez 

smlouvy a neplatíš daně. Navíc lidí, mezi kterými pracuješ, jsou buď studenti, nebo nelegálové ze 

skladu. Agentury nepřijmou bezdomovce, podvodníka. Hlídají si, aby lidé vypadali slušně. 

Ale samozřejmě, že je lepší pracovat přímo pro zaměstnavatele. Lze se s ním domluvit na odměnách, 

u agentury to nejde. 

 Rozumím. Měla jste nějakou další zkušenost s nelegální prací? 

Ano, ale přímo. Pracovala jsem jako online broker pro firmu. Našla jsem ji přes inzerát v Vkontaktě. 

Zákon to v Česku zakazuje. Smlouva nebyla, neměl ani kancelář. Tomu klukovi bylo 20. Byl to mladý 

podnikatel. Dostávala jsem procenta. Posílali mi peníze na účet. Myslím, že se jmenoval Ivan... 

Manželka také podnikala. Fixovaná hodinová sazba. Měla jsem publikovat dva inzeráty každou 

hodinu. Ale platili poctivě, každou korunku. Ale 60 korun na hodinu je fakt málo, když je práce 

časově náročná, protože musí se pořád kontrolovat dostupnost vstupenek. Ale někdy dávali dobré 

odměny, až 80 % z přirážky. Jak to měl zařízeno na papírech? Asi měl živnostenské povolení. Ale 

daně z toho neplatil. Každý den se konaly porady přes Skype. 

 Podepsali jste nějakou smlouvu?  

To ne… Jasně, že jsem toho litovala. Stále jsem nějaké peníze nedostávala, vše bylo jen ústně. Plat 

činil 5 tisíc plus procenta. Ale de facto procenta mi nevypláceli, dostala jsem směšné peníze. 

Slibovali 20 tisíc i s procenty. Klient říkal, že kancelář je v mínusu, že se teprve rozjíždí. 

I když vypadal jako typický kriminálník z 90. let. Ničeho se nebál, ale to je jasné, když se přes 10 let 

v tom točí, vše má vychytané. Je v těsném spojení s Ukrajinskou mafií, má z toho velmi slušné zisky. 

 Jak skončil váš pracovní vztah? 

Odešla jsem, protože podváděli s platem. Denně 6 hodin práce a 5 tisíc za to. Navíc to byla špinavá 

práce. Spustil nové stránky a už nebyly tak nevinné jako dříve. Lidé psali do soukromých zpráv 

a modelka měla tančit a svlékat se... Dělat sexuální pohyby. Sazba byla minutová. Holky dostávaly 

10 %, zbytek majitel a partner. Pronajal větší prostory, aby holky, které se svlékaly, a ty ostatní byly 
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odděleny (smích). V malé kanceláři jich bylo pět a další holky a kluci, překladatelé, seděli na 

pohovce. Žádné dělící příčky, všichni o všem věděli. 

 Z jakých důvodů podle vás migranti nevyužívají služeb agentur a volí nelegální cestu hledání 

zaměstnání? 

Tak třeba ty „nevěsty-dojičky“, jak jim říkám. Jsou v Česku nelegálně, anebo nesmějí pracovat. 

Jsou tu už dlouho, ale stále neumí jazyk, ani nedokážou dojít na úřad a zeptat se na potřebné věci. 

Dostaly hotové místečko, přivezl je sem soused z vesnice, a tak deset let pracují pro klienta, a myslí 

si, že je to nejlepší věc na Zemi... 

6. Informátorka A. S. 

Záznam rozhovoru 

Kdy: 20. 4. 2018 v 19:00 

Délka rozhovoru: 30 minut 

Jak: nahrávání na diktafon 

Kde: Praha, stanice metra Karlovo náměstí, kavárna 

Zmapování terénu: A.S. je studentkou v Praze, má zkušenosti s prací pouze pro agentury. 

Blok otázek 1 – Role migračních sítí při hledání zaměstnání v zahraničí, nespokojenost 

migrantů s životními podmínkami v mateřské zemi a její vliv na způsob zaměstnávání cizinců 

v Česku 

 Než jste přijela do Česka za prací, znal/a jste osobně migranty ze svého okolí, kteří už nějakou 

dobu v Česku pracovali?  

O někom jsem slyšela, ale osobně jsem nikoho neznala. 

 Jak se podle vás změnily jejich životní podmínky v porovnání s životem v mateřské zemi?  

Asi stejně, jako to bylo v mém případě, když jsem se přestěhovala. Životní úroveň je, samozřejmě, 

lepší, ale vše je jiné, jiná mentalita.  

 Jak jste hodnotil/a svůj sociální, finanční a psychologický stav ve své mateřské zemi? Co jste 

cítil/a, když slyšel/a o životní úrovni migrantů?  

V mém městě to chodí tak, že pokud máš peníze, žiješ si dobře, pokud je nemáš, pak je špatně. Neměla 

jsem se nejhůř, ale chtěla jsem změnu. Ano, vyprávění o životě „tam“ měla svůj vliv. Mám ráda 
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pohodlí... Chtěla jsem žít v lepších podmínkách. Tam, kde lidé v MHD nejsou nezdvořilí a jsou 

celkově spokojenější se svým životem. 

 Kdy jste poprvé pocítil/a, že byste mohl/a zkusit vydělávat v Česku? Co pro vás posloužilo 

spouštěčem k vážnému zamýšlení nad prací v Česku? Byl to nějaký známý z okolí, nebo něco 

zcela jiného? Co vás v tu chvíli přitahovalo na Česku?  

Studovat, nebo pracovat? Ke studiu mě přemluvili rodiče. Pracovat se jsem se pak rozhodla sama. 

Abych měla peníze na oblečení a kosmetiku... řekněme si na rovinu, že peníze od agentur stačí jen na 

kosmetiku. A na další maličkosti. Do agentury mě pozvali přátelé, kteří tam už pracovali. Přátelé 

z kurzů češtiny. 

 Co vás nakonec vynutilo k migraci?  

Míra sociální nezodpovědnosti. Řekněme, nezájem o bližní. Lidé byli hodně poštvaní kvůli životním 

situacím. Ty jsou důsledkem dění v zemi. Chtěla jsem změnit okolí 

 Popište kanály, pomocí kterých jste hledal/a v Česku? Jak jste se dozvěděl/a, že konkrétní 

agentura/klient zprostředkovává zaměstnání pro cizince? 

Do agentur mě zvali známí, ale pak jsem se rozhodla hledat práci sama přes internet. To víte, 

v agentuře je výdělek malý a nejistý. Chtěla jsem něco serióznějšího... Tak jsem prostě hledala přes 

inzeráty. Na jobs.cz. Důležité je umět český, pak se dá něco sehnat. Začala jsem pracovat na recepci. 

 Pomáhal vám někdo budovat životní podmínky na novém místě, dávali nebo půjčovali vám 

peníze? Jestli ano, poskytovali emocionální podporu? Poskytovali vám nějaké kontakty na 

své známé, kteří by vám mohli pomoct? Pomáhali vám jiným způsobem?  

Nejdřív pomáhali na kurzech, pak jsme se nějak postavili na nohy sami. Ale na kurzech nás doslova 

všude vodili za ručičku. Divadla, muzea, všemožné úřady... 

 Co si myslíte, kdybyste neměla známé, kteří mají zkušenost s vyděláváním v Česku, měla 

byste stejnou motivaci stát se pracovním migrantem? 

Myslím, že bez rodičů a jejich peněz bych nikam nejela. Je to konec konců drahá záležitost... Každý 

nemůže jen tak utratit 3 tisíce eur. 

 Pomáhali vám vaše známé získat zaměstnání? 

Ano, přátelé mě stále zvou do agentur. Víte, pracují tam většinou studenti. Alespoň ti, kteří pracují 

na smlouvu. Všichni se znají. Pozdraví se, když mají společné směny. 
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 Zapojila byste se do agentury nebo klientského systému, kdybyste neměla známé, kteří by 

vám tu práci doporučili?  

Nikdy jsem o tom nic neslyšela. Asi ne. 

Blok otázek č. 2 - Hledání práce prostřednictvím agentury nebo pomocí klienta 

Objektivní institucionální omezení a případy omezené racionality individua 

 Setkávala jste se s omezeními ze strany institucí při hledání práce v Česku? Uveďte vše. 

S čím to bylo spojeno? (druh pobytu v Česku, občanství, další okolnosti, které měly vliv na 

způsob zaměstnávání) 

Asi ne... Jedině že dokud jsi student, smíš pracovat maximálně 20 hodin týdně. Tak si to spočítejte. 

V agentuře mi platiti 100 korun na hodinu, takže 8000 měsíčně. Co pak si z těch peněz dá vyžít? 

 Pokoušela jste se obracet na legální centry pro zaměstnávání cizinců? Jestli ne, pak proč? 

Ne, nepotřebuju to. Je to pro lidi, kteří teprve přijeli. 

 Pokoušela jste se hledat alternativu? Jestli ano, pak jak? Jestli ne, pak proč? 

Ano, v hostelu. Odpověděla jsem na inzerát na jobs.cz majiteli hostelu. Podepsali jsme smlouvu. Ale 

je poněkud divná, pouze na dvě hodiny týdně. Faktický pracuju samozřejmě víc – pět směn po šesti 

hodinách týdně. Legendu jsme si vymysleli pro policii, které bych řekla, že jen vypomáhám. 

Subjektivní omezení v procesu zaměstnávání cizinců v Česku - případy omezené racionality 

individua 

 Jaká byla vaše jazyková úroveň v té době? 

Dodělala jsem kurzy češtiny. 

 Popište svou informovanost o podmínkách práce a svých právech v té době? 

Příliš jsem se o to nezajímala, jen jsem trochu pročetla smlouvu. Byla jsem si jistá, že vše je 

v pořádku. Než jsme začali pracovat pro agenturu, řekli nám, jak se chovat, co nosit aj. Takže jsem 

celkem vše věděla. 

Práce prostřednictvím agentury nebo pomocí klienta 

 Podmínky práce – jak se lišila skutečnost od očekávání? 
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Nejdřív jsem začala pracovat pro AV. Pak přišla další agentura F. Navštěvovala jsem je v jejich 

kancelářích. V AV pracovala jedna Češka, zbytek mluvil rusky. Ve F. pracovali pouze Češi. Víc se mi 

líbilo pracovat s nimi. V agentuře nebyla žádná diskriminace. Ale v hotelích občas ano. Povinnosti 

byly různé: například roznášet jídlo na banketech, podávat snídaně. 

Se mnou tam pracovali studenti, z 99 % rusky mluvící, mezi nimi i Ukrajinci a Bělorusové. Na pozici 

číšníka jdou hlavně studenti. Jako uklízečky pracují starší ženy. Proč? Mladí nechtějí umývat nádobí. 

Je příjemnější chodit po sále v čistém krásném oblečení... Co se občas děje během akcí v kuchyni, kde 

umývají nádobí... Jsou to hrozné věci. 

Je to moc nepříjemná práce na té myčce. Ani se tam nechce zdržovat o minutu déle. Když mám na 

výběr, volím sál. 

Vše bylo v pohodě. Vypláceli pravidelně, jen jednou F. zadržela plat. Mají problém se záznamem 

odpracované doby. Pokud jsi nezapsala čas u supervizora, pak ty peníze ani nedostaneš, a je jedno, 

že jsi je odpracovala. Je to nedostatek. V ArtViko platili v hotovosti jednou týdně, vždy přesně, ale 

u nich jsem nikdy nezapomněla zapsat čas. 

 Podepsala agentura s vámi smlouvu? Za jakých podmínek agentura poskytovala služby 

v oblasti zaměstnávání? Popište, jak proběhla procedura oficiálního zaměstnávání 

Ano, vše bylo oficiálně včetně veškerých dokumentů. Pracovala jsem zároveň pro dvě agentury, ale 

daňové prohlášení jsem podepisovala pouze pro ArtViko. Smlouva je platná, mám kopii. Smlouvu 

jsem neukončovala, prostě vypršela. Zavolali, ale rozhodla jsem se ji neprodlužovat. 

Měla jsem potravinářský průkaz, protože jsem studovala na hotelové vysoké škole. Je tam nezbytný 

od prvního dne práce. Někomu umožňují práci i bez něj, ale musí se podepsat papír, že jsi zdravý, 

a pak odnést lékařovi. Není to správně, legálně, protože bez toho průkazu nesmíš vstoupit do haly. 

Ale veškeré odpovědnosti se zbavují a nechávají ji na pracovníkovi. Je to absurdní. 

 Všimla jste si podvodů, nevhodného zacházení s vámi nebo jinými pracovníky během práce 

pro agenturu? 

Slyšela jsem, že uklízečky nedostávají celé výplaty. Když jsem čekala na plat ve frontě, jedna žena 

řekla, že ji v platu chybí 300 korun. Číšníkům vše vypláceli správně. 

Jednou se mi stalo, že jsem měla obrovský hlad! Ukousla jsem kousek od klientovy porce, když jsem 

ji už odnášela. Přistihli mě a strašně mi nadávali. Až moc. Byl to supervizor z hotelu. S agenturou 

problémy nebyly. 



33 

 

Také si pamatuju na případ, že se jim jednou nelíbily moje boty. Bylo to v den nástupu. V hotelu 

Clarion. Řvali na mě půl hodiny, napsali do agentury, ale ta si mě zastala a do směny mě nakonec 

vzali. V Clarionu byla dívka, která nesnášela rusky mluvící lidi. Obzvlášť ty, kteří moc neuměli česky. 

„Jak jen můžete najímat ty Rusáky,“ říkala. Pořád nám něco vyčítali, že se špatně oblékáme, špatně 

mluvíme, špatně vytíráme stoly. 

 Jak proběhlo ukončení smluvního vztahu mezi migrantem a agenturou? 

Se mnou to bez hádek nejde. Vše skončilo snadno a rychle, prostě jsem vypověděla smlouvu. Jednou 

jsem snědla kousek masa z tácu, měla jsem obrovský hlad. Všimli si toho. 

Subjektivní názor migranta 

 Popište svůj názor – jestli agentura je dost efektivní instrumentem pro hledání práce v Česku? 

Pro koho je vhodnější? 

Mám velmi kladný vztah. Musím odpracovat určitý počet hodin týdně. Počítají se mnou. Když mám 

čas a chuť, volám a zvou mě. Pro studenty je to ideální. Pro starší lidi to už tak pohodlné není, protože 

nemohou se spolehnout na 1200 %. Někdy je místo, někdy není. Kdo potřebuje stabilní příjem, měl 

by jít jinam, ne do agentury. Peníze mi stačily na manikúru a zábavu, abych neprosila o peníze rodiče. 

Živobytí si ale takto zajistit nejde. 

Práci pro agenturu oceňuju, ale moje současné zaměstnání je mnohem lepší i jeho náplň. Plat mám 

stejný jako v agentuře, 100 korun na hodinu, ale mnohem líbí se mi tu mnohem víc. 

 Z jakých důvodů podle vás migranti nevyužívají služeb agentur a volí nelegální cestu hledání 

zaměstnání? 

Ani nevím. Moc jsem se s tím nesetkávala. 

7. Informátorka M. K. 

Záznam rozhovoru 

Kdy: 12. 5. 2018 v 14:00 

Délka rozhovoru: 45 minut 

Kde: Praha, stanice metra Karlovo náměstí, kavárna Cafemodi 

Zmapování terénu: Informátorka Marina, 22 let, krajina původu – Rusko. Studuje v Praze, kde také 

pracovala brigádně na pozici číšnice. V současné době nepracuje. 

Tazatelka: Anastasiia Kniazeva  
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Blok otázek 1 – Role migračních sítí při hledání zaměstnání v zahraničí, nespokojenost 

migrantů s životními podmínkami v mateřské zemi a její vliv na způsob zaměstnávání cizinců 

v Česku 

 Než jste přijela do Česka za prací, znal/a jste osobně migranty ze svého okolí, kteří už nějakou 

dobu v Česku pracovali?  

Neznala jsem žádné lidi, kteří už tam pracovali. Začínala jsem od nuly. 

 Jak jste hodnotila svůj sociální, finanční a psychologický stav ve své mateřské zemi? Co jste 

cítila, když slyšela o životní úrovni migrantů?  

Ve své zemi? Byla velmi dobrá. Všecko se dělá podle nějakých smluv, které musíš důkladně přečíst.... 

seznámit se... měla jsem asi málo zkušeností. Pro ruské firmy jsem pracovala jen málo. Kdybych byla 

zůstala déle, třeba bych měla i špatné zkušenosti, jako moje kamarádky, od kterých jsem slyšela i jiné 

názory. Co se týče globálního měřítka, pak je to jednoduché. Pokud srovnám s US nebo EU, tak jsem 

asi pozadu. Asi pracovní podmínky, bonusy... co se týká sociálního, psychologického aspektu, připadá 

mi, že mají víc demokratický přístup... Vůbec nemám zkušenosti, protože jsem studentka. Slyšela jsem, 

že mají lepší podmínky. Asi díky tomu, že měli vlastní podnikání, zatímco já jsem byla jenom 

studentka. 

 Kdy jste poprvé pocítila, že byste mohla zkusit odjet do Česka? Co pro vás posloužilo 

spouštěčem k vážnému zamýšlení nad prací v Česku? Byl to nějaký známý z okolí, nebo něco 

zcela jiného? Co vás v tu chvíli přitahovalo na Česku?  

Když jsem měla ukončenou školu. Řekla jsem si, že bych mohla jít studovat dál na vysokou. Začala 

jsem o tom uvažovat před maturitou, že bych nastoupila v Rusku, ale už několik let si můj tatínek přál, 

abych studovala v Česku. Pak jsem pochopila, že ruskou maturitu nezvládám, a když pojedu do 

Česka, tak budu mít vice času na přípravu ke zkouškám... 

 Co vás nakonec vynutilo k migraci?  

Tady je demokracie, lepší než v Německu... tam jsou teď migranti, samé tragédie a teroristické 

útoky... Možnost všechno začít od začátku a mít šanci na budoucnost. Kvalitní vzdělání na 

pedagogické fakultě. Co je špatné, tak to, že se tu podvádí cizinci v obchodech aj. Pak jsem si všimla 

i dalších nedostatků, třeba potíže s vyjadřováním v češtině. Tady to není o moc lepší, spousta věcí je 

stejná jako v Rusku. 

 Popište kanály, pomocí kterých jste hledal/a v Česku? Jak jste se dozvěděl/a, že konkrétní 

agentura/klient zprostředkovává zaměstnání pro cizince? 

Začala jsem svou kariéru v Česku s agenturou F. 
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Procházela jsem pracovní nabídky na webových stránkách brigády.cz a zaujala mě jejich nabídka. 

Inzerát na žádný web neodkazoval. Přesně si to nepamatuju, ale domnívám se, že ne. Když jsem 

prohledávala nabídky na fajn-brigady.cz, pořád jsem zadávala něco pomocí ctrl-c a ctrl-v, abych 

vyhledala webové stránky firem. Takže spíše ne. Ale odkazoval na stránku s dalšími inzeráty od stejné 

firmy. 

Byla rychlá a dobře organizovaná, taková důvěryhodná. Brali tam i lidi bez zkušeností, platili dobře, 

95 Kč na hodinu, což zvýhodňovalo tuto nabídku před ostatními. A navíc kromě číšníků hledali 

spoustu dalších pracovníků, což pro mě znamenalo, že ta firma je dost zkušená. 

 Pak pomáhal vám někdo budovat životní podmínky na novém místě, dávali nebo půjčovali 

vám peníze? Zajišťovali emocionální podporu? Poskytovali vám nějaké kontakty na své 

známé, kteří by vám mohli pomoct? Pomáhali vám jiným způsobem?  

Ok, byla tady známa... na začátku mi vůbec nepomáhala, pak mi nabídla nějaké inzeráty práce na 

Facebooku. Pomáhali mi známí i cizí lidé... doporučovali dobrou práci. Byla jsem tu už druhým 

rokem a měla nějaké zkušenosti, ale v začátcích jsem vše zvládala sama... Samozřejmě, psychicky mě 

podporovala i v práci i na kurzech... Dávala mi najíst, mohla jsem se stavit jen tak. Dávala mi 

zadarmo vajíčka.  

 Co si myslíte, kdybyste neměla známé, kteří mají zkušenost s vyděláváním v Česku, měla 

byste stejnou motivaci stát se pracovním migrantem? 

Slyšela jsem spíš něco o Německu a au-pair programech. Učila jsem se němčinu a opravdu jsem tam 

chtěla odjet. Kdyby tatínek netrval na své, do Česka bych asi nejela... Vlastně vůbec nikam... Cítím 

se dobře i v Rusku. Všude. 

● Zapojila byste se do agentury nebo klientského systému, kdybyste neměla známé, kteří by 

vám tu práci doporučili?  

Ne, jen kdybych byla zklamaná, ale to nejsem. Kdyby mi hrozilo vyhoštění... začala bych pracovat 

jako uklízečka atd. 

Blok otázek č. 2 - Hledání práce prostřednictvím agentury pomocí klienta 

Objektivní institucionální omezení a případy omezené racionality individua 

 Setkávala jste se s omezeními ze strany institucí při hledání práce v Česku? Uveďte vše. 

S čím to bylo spojeno? (druh pobytu v Česku, občanství, další okolnosti, které měly vliv na 

způsob zaměstnávání) 

Asi, ne, dokonce jsem se snažila víc studovat, než pracovat. Proto jsem nic nezažila. 
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 Pokoušela jste se obracet na legální centry pro zaměstnávání cizinců? Jestli ne, pak proč? 

O žádných takových organizacích jsem nevěděla. 

 Pokoušela jste se hledat alternativu? Jestli ano, pak jak? Jestli ne, pak proč? 

Měla jsem i jinou práci... Řekli mi o ní známí. Liza. Sama jsem nic nehledala, jenom jsem chtěla něco 

změnit. 

Subjektivní omezení v procesu zaměstnávání cizinců v Česku - případy omezené racionality 

individua 

 Jaká byla vaše jazyková úroveň v té době? 

B2 

 Popište svou informovanost o podmínkách práce a svých právech v té době? 

Měla jsem seznam čísel, kam mohu volat a domlouvat směny, mzdu atd. Přečetla jsem smlouvu. 

Věděla jsem, že jde o brigádu. Růžovou listinu jsem nevyplňovala, ale měla jsem... 

Práce prostřednictvím agentury nebo pomocí klienta 

 Podmínky práce – jak se lišila skutečnost od očekávání? 

V Hiltonu, v mém prvním zaměstnání v Česku, byly přísné poměry. Směna začínala v 6:30, v 12:30 

končila. Někdo říkal, že bychom měli mít přestávku na svačinu, protože to bylo 6 hodin práce v kuse. 

Ale jídlo bylo zakázáno. Všichni jedli tajně. Anebo brali s sebou banány a jablka. Stálí zaměstnanci 

Hiltonu také někdy jedli. První pracovní den vrchní (Čech cizokrajného původu) mi ukázal tajné 

místo, kde pijí džusy. Jen tak postávat bylo zakázáno. Pracovat. Jenom pracovat. Pokud nemáš nic 

na práci, tak buď se tvář, že dřeš jako kůň, nebo běž za nadřízeným a ptej se, co máš dělat. Pokud nic 

nebudou mít, okamžitě něco vymyslí, například mýt šuplíky nebo třídit čaj, skládat ubrousky a další 

absolutně nesmyslnou činnost. Takže nejlepší varianta je předstírat, že makáš. 

Co pro mě bylo vždy šokující, je fakt, že nikdo nikdy a nikde si nemyje ruce! Jednou vidíte, jak si 

číšník zavazuje tkaničky na botách, a pak pozorujete, jak nese šálek kávy anebo dává na tác čisté 

sklenice. Byla to pro mě noční můra. Málokdo si myl ruce. Skoro nikdo. A nikdo na to nikdy 

nedohlížel. Nikde. Ani v Hiltonu, ani v Augustinu, ani v Golfu, Grand Mark, Clarion, Duo… Někdy 

narazíte na upozorněná na toaletě „Myjte si ruce“, ale ne všude. 

 Podepsala agentura s vámi smlouvu? Za jakých podmínek agentura poskytovala služby 

v oblasti zaměstnávání? Popište, jak proběhla procedura oficiálního zaměstnávání 
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To si zase přesně nepamatuju. Ale začalo to určitě mým e-mailem. Na fajn-brigady.cz je speciální 

možnost poslat e-mail rovnou s přiloženým životopisem. Napsala jsem, že nemám „potraviňák“. 

Odpověděli, že si ho musím zařídit, a pak můžeme jednat dále. Potom mě pozvali na pohovor. Asi 

volali. Nejdřív jsem měla jet z Petřin na Palmovku (přesná adresa Na Žertvách 2247/29), což bylo 

dost vyčerpávající. Bylo to moderní business centrum uprostřed průmyslové městské části. Pak mě 

překvapilo, že ten pohovor nebyl individuální. Bylo nás kolem deseti, možná i více. Většinou to byli 

Češi do 20 let, kteří chtěli vydělávat přes léto. Na recepci každý dostal speciální přívěsek, že jsme 

hosté FLS One. Pak přišla paní, která nás provedla do kanceláře. Všechno vypadalo moderně. 

Dlouhá chodba, spousta dřevěných dveří, nakonec nás zavedli do docela malého koutku. Hned vedle 

byly dvě prosklené místností a dvě paní. Měli jsme vyplnit dotazníky, odpovědět na otázky o svém 

zdravotním stavu a zkušenostech. Museli jsme mít občanský průkaz, pojištění a číslo účtu, kam nám 

budou posílat peníze jednou za měsíc. Kdo neměl, volal rodičům a ptal se na číslo účtu. Pak jsem se 

dozvěděla, že komunikovali jsme s paními, které vyřizují úplně všechno. Registrují, kontrolují 

a zapisují směny. 

Co se týká smlouvy… Měla jsem DPP. O daňových listinách přesně nevím. Ale nic o růžovém 

formuláři nám neříkali. Pak jsem se dozvěděla, že jsem mohla vydělávat víc. Od FLS pracovala 

spousta Čechů. Na rozdíl od Artviko, ve kterém jsou jen rusky mluvčí zaměstnanci. Mám dojem, že 

vůbec nemají žádné české zaměstnance. Supervizoři ano. 

Ráno tam vždy někdo byl. Rozdával nám jmenovky a zaznamenával docházku (to se týče práce 

v Hiltonu). Ale v Augustinu ne, v Golfu, kam mě poslala agentura Artviko, taky ne. Domnívám se, že 

jsem mohla dorazit, odpracovat a prostě odejít. Dalo se tam jenom trávit čas. Chtěla jsem jednou 

takhle jít ke kamarádce na směnu, ale snad nikoho nebude bavit pracovat zadarmo jen pro vlastní 

zábavu. Ale taková možnost byla. 

 Všiml/a jste si podvodů, nevhodného zacházení s vámi nebo jinými pracovníky při práci pro 

agenturu? 

Snaží se dodržovat zákony a váží si zaměstnance z agentur. Ale vždy něco zamlčují. Růžové formuláře. 

To, že v Hiltonu je zakázáno brát spropitné. Když je vezmeš, tak je z tebe téměř vrah, protože 

spropitné je pouze pro zaměstnance Hiltonu. Jednu holku vyhodili, když si je vzala podruhé, ale snad 

to udělala vědomě. Pak už tam nikdy nepracovala. 

Moje kamarádky pracovaly pro FLS. Zase se to zamlčovalo, ale když někdo dorazí na směnu a řeknou 

mu, že ho nepotřebují, má právo požádat o výplatu za směnu (nevím, jak to přesně funguje, ale moje 

kamarádka dostala takhle výplatu). Ale ostatní číšnice, tolikrát jsem to viděla, prostě jen odcházely. 

 Jak proběhlo ukončení smluvního vztahu mezi migrantem a agenturou? 
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Posílali mě jenom do Hiltonu a Augustinu. Přestalo mě to bavit. Pak jsem se dozvěděla, že mají 

smlouvy nejen s těmito hotely, ale už jsem pracovala pro Artviko. Neodešla jsem, protože něco bylo 

špatně, jen mi nezbýval čas na studium. 

Subjektivní názor migranta 

 Popište svůj názor – jestli agentura je dost efektivní instrumentem pro hledání práce v Česku? 

Pro koho je vhodnější? 

Tak asi pro studenty nebo pro starší lidi.  

Dodatečné informace od kolegyně M., která pracovala pro agenturu F. a D.: 

První pracovní den od agentury F. v hotelu H. 

Měla jsem sama zavolat a zeptat se na práci. Před tím jsem asi týden čekala, až mi zavolají. 

Domluvila jsem se, že budu pracovat na snídani některý pracovní den. Popsali mi, kde je vstup pro 

zaměstnance.  

Je tam recepce, kde sedí pan, který kontroluje docházku. Každý si musí zapsat čas příchodu 

a jméno. Pak jsem šla do šatny. Tam jsem si vybrala halenku, která byla o velikost větší, a čekala, 

až přijdou ostatní (kolem 10 lidí) a supervizor. Většinou to byla mladá paní, která zapisovala naše 

jména a dávala každé dvojici klíč od skříně, který jsme schovávali buď v kapse, nebo na knoflíku 

halenky. Když všichni byli připraveni, spolu se supervizorem jeli výtahem do restaurace. Tam nás 

kontrolovali zaměstnance Hiltona, naši přítomnost a pracovní oblečení. Kdo s tím měl potíže, byl 

poslán, aby si převlékl do něčeho jiného. Většinou supervizoři FLS pomáhali mužům najít vhodné 

do práce, boty, které měli u sebe v kanceláři v Hiltonu. Pak každému přidělovali funkci a vrchní 

číšník vysvětloval, v čem práce spočívá. V Hiltonu buď děláš debaras – sklidíš špinavé nádobí ze 

stolů, nebo prostíráš stoly. Vrchní číšník nalévá kávu a čaje a také někdy pomáhá. A pak následuje 

nekonečně dlouhá směna, musíš pořád pobíhat a pracovat. Když hosté odcházejí, začínáme mýt 

všechna místa, kde byla studená a teplá jídla, prostírat stoly a připravovat vše pro další snídani. 

Anebo připravujeme část sálu k večeři nebo obědu.  

V 12:30 každý měl nechat jakékoli práce a odhlásit se. Zbytek dodělávali zaměstnanci Hiltonu. 

Pokud někdo zůstával pracovat přes oběd, měl také přestat pracovat a jít se nasnídat. Po odhlášení 

každý šel do šatny a převlékal se. Zajímavé bylo to, že mi neřekli, že špinavou halenku musím 

odnést někam asi do prádelny, proto jsem ji dala zpět mezi čisté. Pak jsem se dozvěděla co a jak.  

První pracovní den od agentury A. v hotelu D. 

Agentura A. mě pozvala odpracovat směnu hned ten samý den, kdy jsem jim řekla, že strašně moc 

chci pracovat. Paní Z. je moc hodná a starostlivá vedoucí. Nabídla hned několik směn a doporučila 

jednu v pětihvězdičkovém luxusním hotelu, ale rozhodla jsem se pro večeři v čtyřhvězdičkovém D., 
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abych si hned neutrhla ostudu. Po telefonickém hovoru mi hned poslala SMS s adresou a číslem na 

člověka, kterému jsem měla zavolat 15 minut před začátkem směny, aby mě do hotelu provedl.  

Dorazila jsem s předstihem a čekala u hlavního vchodu. Rusky mluvící kluk mě provedl vstupem pro 

zaměstnance, přes ochranku. Ukázal šatny a pomohl uvázat povinnou kravatu, kterou jsem dostala 

od Artviko. Musela jsem mít klasické kalhoty, černé zavřené boty a bílou košili. Pak jsme šli do 

restaurace, kde už něco dělal. Já jsem se mezitím rozhlížela a toulala kolem, zatím žádná práce 

nebyla. Místnost byla taková socialistická. Večeře byla již hotová, proto jsem se vyloženě flákala. 

Pak dorazilo dalších pět holek a místní zaměstnanci. Celkem nás bylo dvanáct. Pak přišel manažer 

a pověděl o večerních akcích. Jedna v menším sále pro 45 lidí, blízko kuchyně, další ve velkém sále 

se scénou pro 85 lidí, měla tam být diskotéka. Pak jsem se dozvěděla, že to byl večírek pro ochranku 

z různých podniků. Všechny akce byly pro Čechy střední třídy, bylo jim 40-50 let. Mladí tam skoro 

nebyli žádní. Řekli nám, ať se domluvíme, kde budeme obsluhovat. Poslali mě do menšího 

a klidnějšího sálu. Pak dorazil ředitel hotelu, nějaký Uzbek nebo Ázerbájdžánec. Začal nás 

vyslýchat (bylo vidět, že se jen baví, ale tvářil se vážně a malicherně). Ptal se, kolik je lidí v každém 

sálu, ale to nikdo nemohl říct, tak se začal rozčilovat. Měla jsem neutrální výraz, a tak začal do mě 

rýpat, ale nepodařilo se mu mě vyvést r rovnováhy. Pak nás nechal na pokoji. Večeře začínala 

v 16:00, směna v 15:00 a končila v 20:00. Žádný supervizor z Artviko nebyl. Nikdo nás neprovedl 

kuchyní, museli jsme se ptát, kde co leží a kam to odnést. Práce nebyla těžká, v průběhu večera jsme 

jen odnášeli špinavé nádobí do myček a to bylo vše. Když akce v menším sále končila, mohli jsme 

povečeřet zbytky jídla. Museli jsme se střídat, protože druhá akce ještě trvala. Nikdo nekontroloval, 

co děláme. Jediný, kdo dohlížel, byl barman, který prodával nápoje. Měli jsme mu hlásit, že si 

potřebujeme odskočit, kuřáci měli pětiminutové přestávky. Hodný Čech všechny nechával jít 

a zřejmě ho zabavovalo povídání s kolegy. Nakonec zaznamenal naše jména, čas příchodu 

a odchodu. Práci jsme dokončili o 30 minut dřív a tak nám napsal o půl hodiny odpracovaného 

času méně. Někdo poprosil, jestli by nám nepřidal těch 30 minut, ale jen se usmál. Takže jsme 

nečekaně dostali menší výplatu. Neměli jsme tolik spěchat a pracovat pomaleji. Platili nám 95 

korun na hodinu. Výplatu jsme dostali v úterý nebo čtvrtek mezi 11 a 16 (přesně si nepamatuju). 

8. Informátor A. X. 

Záznam rozhovoru 

Kdy: 10. 3. 2018 v 14:00 

Délka rozhovoru: 40 minut 

Jak: nahrávání na diktafon 

Kde: Praha, stanice metra Muzeum, kavárna Starbucks 
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Zmapování terénu: Anonymní informátor (z bezpečnostních důvodů), muž, 30 let, krajina původu: 

Ukrajina, Zakarpatí. Přijet do Česka pomohl klient, který obstaral polské vízum. Pracoval na 

stavbách. V současné době pracuje na skladě přes agenturu, má živnost. 

Tazatelka: Anastasiia Kniazeva 

Blok otázek 1 – Role migračních sítí při hledání zaměstnání v zahraničí, nespokojenost 

migrantů s životními podmínkami v mateřské zemi a její vliv na způsob zaměstnávání cizinců 

v Česku 

 Než jste přijel do Česka za prací, znal jste osobně migranty ze svého okolí, kteří už nějakou 

dobu v Česku pracovali?  

Přijel jsem z Ukrajiny s otcem a bratrem, kteří už dříve zde pracovali. Vše zařídil „klient“ přímo 

z naší vesnice. Tenkrát téměř celou vesnici přestěhoval do Pardubic… Byla téměř vylidněná – všichni 

odjeli za práci. 

 Jak se podle vás změnily jejich životní podmínky v porovnání s životem v mateřské zemi?  

Co jsem si myslel, než jsem odjel? Že když to dělají oni, tak to asi má smysl. Viděl jsem, že hodně 

vydělávají. Staví si nové domy pro své rodiny, kupují auta, pak zase odjíždí na nějakou stavbu do EU. 

 Jak jste hodnotil svůj sociální, finanční a psychologický stav ve své mateřské zemi? Co jste 

cítil, když slyšel o životní úrovni migrantů?  

Díval jsem se na ně a také jsem chtěl odjet. Cítil jsem, že je to můj osud. Mám na mysli rodinný osud 

– můj otec, bratr, pak já. Neviděl jsem žádný smysl zůstávat na Ukrajině. 

 Co vás nakonec vynutilo k migraci? 

Nechtěl jsem žit hůř než ostatní. Chtěl jsem žít normálně. Když na Ukrajině zůstaneš, nemáš jak si 

vydělat na normální život. Já chci žít důstojně. 

 Popište kanály, pomocí kterých jste hledal v Česku? Jak jste se dozvěděl, že konkrétní 

agentura/klient zprostředkovává zaměstnání pro cizince? 

O klientovi, jak už jsem řekl, jsem se dozvěděl od rodiny, ale agenturu jsem hledal přes inzeráty tady 

v Česku. 

 Jestli ano, pak pomáhal vám někdo budovat životní podmínky na novém místě, dávali nebo 

půjčovali vám peníze, podporovali vás emocionálně? Poskytovali vám nějaké kontakty na 

své známé, kteří by vám mohli pomoct? Pomáhali vám jiným způsobem?  
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V Pardubicích tenkrát působilo pouze 3-5 významnějších klientů. Nevím, jak to bylo v Praze. Tak tedy 

všichni jsme pracovali pro něj. Zajistil pro nás polské pásy a převezl do Čech. Ano, ubytoval nás 

v něčem, co se podobalo kasárnám. Žili jsme v buňce po 3-5 lidech a platili za to 3 tisíce. Ale dost 

slušně jsme vydělávali, tak to nevadilo. 

 Co si myslíte, kdybyste neměl známé, kteří mají zkušenost s vyděláváním v Česku, měl byste 

stejnou motivaci stát se pracovním migrantem? 

Nemůžu si představit, že bych tady neměl známé… Mám jich spoustu. Nevím. Asi ne… 

 Zapojil byste se do agentury nebo klientského systému, kdybyste neměl známé, kteří by vám 

tu práci doporučili?  

Do agentury ano. Ke klientovi asi také, protože v tom okamžiku jsem neměl žádnou legální možnost, 

jak tu začít pracovat. Klient dal mi dobrý start, abych přijel a naučil se sám, jak vše tady funguje. 

Blok otázek č. 2 - Hledání práce prostřednictvím agentury pomocí klienta 

Objektivní institucionální omezení a případy omezené racionality individua 

 Setkávala jste se s omezeními ze strany institucí při hledání práce v Česku? Uveďte vše. 

S čím to bylo spojeno? (druh pobytu v Česku, občanství, další okolnosti, které měly vliv na 

způsob zaměstnávání) 

Nechtěli mě přijmout bez živnosťáku. Občas firmy chtějí pracovat výhradně s agenturami, i když bych 

mohl za nimi jít sám a domluvit se. V takovém případě agentura hraje příliš velkou roli. Už nepomáhá, 

ale omezuje. 

 Pokoušel jste se obracet na legální centry pro zaměstnávání cizinců? Jestli ne, pak proč? 

Když jsem přijel poprvé, tak ne, protože jsem byl vázán na klienta. Nechtěl jsem, aby se dozvěděl, že 

hledám práci jinde. Když uplynula nějaká doba a mohl jsem si pořídit živnost, šel jsem na MPSV. 

Tam vyšlo najevo, že klient mě podváděl. 

 Pokoušely jste se hledat alternativu? Jestli ano, pak jak? Jestli ne, pak proč? 

Ano, myslím, že se nazývá Randstadt. Zajistili mi práci na skladě. Jinak se tam nikdo nedostane. Je 

to známý sklad, ale žádné názvy říkat nebudu. Ale líbí se mi pracovat přes agenturu, víc jim věřím. 

Subjektivní omezení v procesu zaměstnávání cizinců v Česku - případy omezené racionality 

individua 

 Jaká byla vaše jazyková úroveň v té době? 
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Když jsem teprve přijel, neuměl ani slovo česky. Ve všem jsme byli závislí na klientovi… Pak jsem se 

začal učit sám a teď se umím domluvit.  

 Popište svou informovanost o podmínkách práce a svých právech v té době? 

Ten vlastně nic nedělal. Jen bral a dával peníze. Hlídala nás firma. Nijak nám nepomáhal, nic nám 

nepovídal. Pak nám nabídl, abychom získali živnostenské povolení a dali mu plnou moc, aby vše platil 

za nás. Souhlasili jsme. Makali jsme 7 dní v týdnu, neznali jsme jazyk ani zákony. Nakonec se zjistilo, 

že nic neplatil po celý tok. 70 tisíc korun. Sám jsem šel na úřad a tam mi řekli, že mám velký dluh. 

Hned jsem šel za klientem, ten jen pokrčil rameny a nabídl, že mi udělá slovenské vízum. Odmítl jsem, 

zaplatil část dluhu. Pak jsem už pracoval na sebe. 

Práce prostřednictvím agentury nebo pomocí klienta 

 Podmínky práce – jak se lišila skutečnost od očekávání? 

U klienta… Tehdy to bylo kolem 30 tisíc. V létě jsme pracovali i 12 hodin denně. Na podzim kolem 

10 hodin denně. Volno jsme si domlouvali individuálně, ale většinou ho nikdo nechtěl. Navíc 

o víkendech obvykle nás nehlídali supervizoři, tak jsme nemuseli tolik makat. Jinak jsme téměř pořád 

pracovali. 

 Podepsala agentura s vámi smlouvu? Za jakých podmínek agentura poskytovala služby 

v oblasti zaměstnávání? Popište, jak proběhla procedura oficiálního zaměstnávání 

Žádnou smlouvu s agenturou nemám kvůli tomu, že vyžadovali, abych si zařídil živnostenský list, ale 

zatím jsem velice spokojený, platí mi pravidelně.  

● Všiml/a jste si podvodů, nevhodného zacházení s vámi nebo jinými pracovníky při práci pro 

agenturu? 

Jeden takový případ byl, ale nesouvisel se stavbou. Jednomu klukovi se stal epileptický záchvat. 

Zavolali jsme lékaře, ale ukázalo se, že jeho pojistka tento případ nekryje. Měl pojištění od Maximy. 

Musel platit 3 tisíce z vlastní kapsy. 

 Jak proběhlo ukončení smluvního vztahu mezi migrantem a agenturou? 

Od klienta jsem odešel jen tak. Nechtěl jsem se s ním o peníze, protože to byl můj blízký známy 

z rodné. Zatím nemám v plánu odcházet z agentury. 

Subjektivní názor migranta 

 Popište svůj názor – jestli agentura je dost efektivní instrumentem pro hledání práce v Česku? 

Pro koho je vhodnější? 
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Nechci mluvit špatně o svém klientovi, ale s agenturou je to jistější a také platí víc. Ano, plně jim 

důvěřuju. Kromě toho platí víc. Za noční směny dostávám o 10 % víc. Ale na stejném skladě pracují 

i lidé od klienta jako uklízeči. Dostávají 85 korun na hodinu. Říkám jim: „Jste blbí? Jděte pracovat 

na sklad. Platí tam 135 na hodinu.“ Ale oni se bojí. 

 Popište svůj názor, jestli klient je dost efektivní nástroj pro hledání práce v Česku? Pro koho 

je vhodnější? 

Nepovažuju tuto zkušenost za špatnou. Konec konců byl tu můj soused z rodné vesnice. Pomohl mi. 

Když se k nim chováte slušně, budou slušní i s vámi. Žádné větší konflikty jsme neměli. Tak například 

chlap prochlastá všechny peníze. Manželka se ptá na výplatu a ten říká, že mu klient nezaplatil. Tak 

se navzájem obviňovali. Je to typický případ. Ale byla to vina dělníků. 

 Z jakých důvodů podle vás migranti nevyužívají služeb agentur a volí nelegální cestu hledání 

zaměstnání? 

Po příjezdu se člověk musí se vším obeznámit... teprve pak chápe, jak co funguje. Kdo je chytřejší, 

začíná se nějak otáčet, vyptávat se. 

9. Informátorka V. T. 

Záznam rozhovoru 

Kdy: 16. 3. 2018 v 14:00 

Délka rozhovoru: 45 minut 

Kde: Praha, kavárna v OC Lužiny 

Zmapování terénu: Anonymní informátorka V. (z bezpečnostních důvodů), žena, 26 let, krajina 

původu: Rusko. V Praze od roku 2011, turistické vízum, později studentské. Tazatelka: Anastasiia 

Kniazeva 

Blok otázek 1 – Role migračních sítí při hledání zaměstnání v zahraničí, nespokojenost 

migrantů s životními podmínkami v mateřské zemi a její vliv na způsob zaměstnávání cizinců 

v Česku 

 Než jste přijela do Česka za prací, znala jste osobně migranty ze svého okolí, kteří už nějakou 

dobu v Česku pracovali?  

Ne, žádné takové jsem neznala. Známí rodičů poslali sem svou dceru, ale s nimi jsme nekomunikovali. 

Neznala jsem tu dívku, jen jsem si tenkrát poprvé pomyslela na odjezd do zahraničí. Ti, kdo mi nasadil 
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tuto myšlenku, přišli k nám do školy. Řekla bych, že se vedla tvrdá propaganda Česka. Audio reklamy, 

vymývaní mozku. V našem městě aktivně působili pozvaní představitelé. Mluvili rusky. 

 Jak jste hodnotila svůj sociální, finanční a psychologický stav ve své mateřské zemi?  

V zásadě ano, jsem ráda, že se narodila v Rusku, když srovnávám životní podmínky s Bangladéšem 

a dalšími chudými zeměmi. Nerozumím tomu rozruchu kolem migrace... Když se vracím domů, cítím 

se dobře. 

 Co jste cítila, když slyšela o životní úrovni migrantů?  

Nebyla to závist, to ne. Byla to jen touha odejít... Nemůžu říct, že jsem si přála odjet z Ruska. Pro mě 

bylo zajímavé zjistit, jak si žijí lidé v jiné zemi. 

 Kdy jste poprvé pocítila, že byste mohla zkusit vydělávat v Česku? Co pro vás posloužilo 

spouštěčem k vážnému zamýšlení nad prací v Česku? Byl to nějaký známý z okolí, nebo něco 

zcela jiného? Co vás v tu chvíli přitahovalo na Česku?  

Od začátku jsem uvažovala, že tu zůstanu i po studiu. Na návrat jsem vůbec nepomýšlela. Všechno 

bylo připraveno, abychom tu zůstali. Studijní budoucí obory jsme také vybíraly tak, abychom později 

mohli najít uplatnění právě zde. Lidé takto vnímají. Proč vynakládat tolik úsilí, vyřizovat si vízum 

a studovat, když tu pak nechceš zůstat? 

 Co vás nakonec vynutilo k migraci?  

Přitahovala mě koncepce schengenského prostoru, když se můžete kdykoli stěhovat, někam cestovat. 

Větší mobilita. V Rusku žiju daleko od Moskvy a od všeho. Tady je vše nablízku, je tu víc příležitostí: 

například, pojit na vyhlídky. Tak mi to řekli. Na kurzech, rodiče... 

 Popište kanály, pomocí kterých jste hledal/a v Česku? Jak jste se dozvěděl/a, že konkrétní 

agentura/klient zprostředkovává zaměstnání pro cizince? Podepsala agentura s vámi 

smlouvu? Za jakých podmínek agentura poskytovala služby v oblasti zaměstnávání? Popište, 

jak proběhla procedura oficiálního zaměstnávání 

Nejdřív jsem pracovala pro FLS agenturu. Volnou pozici jsem našla na jobs.cz, kde hledali hostesku 

na snídaně. Také jsem tam zahlédla jejich inzerát ohledně práce na skladě, myslím, že v Kauflandu. 

Přišla jsem k nim, vyplnila daňové přiznání...  

Ano, podepsali jsme smlouvu na 80 korun na hodinu, nebo 100 v případě nějakých akcí. A co mě 

překvapilo, že mě vzali bez potravinářského průkazu, a to i přes to, že jsem v práci měla přicházet do 

styku s potravinami. 
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 Měl/a jste v tom okamžiku, když jste přestěhoval/a do Česka, nějaké známé, kamarády nebo 

příbuzné? Jestli ano, pak pomáhal vám někdo budovat životní podmínky na novém místě, 

dávali nebo půjčovali vám peníze? Zajišťovali emocionální podporu? Poskytovali vám 

nějaké kontakty na své známé, kteří by vám mohli pomoct? Pomáhali vám jiným způsobem?  

V té době mi téměř nikdo nepomáhal. Byla jen výuka v oblasti kariérového poradenství a vzájemné 

seznámení ve skupině na kurzech češtiny. Nebyly žádné kontakty, jen jeden kurátor pro 80 lidí. 

Doprovázel nás do nemocnice nebo pomáhal nabíjet Opencard... Teď na kurzy zvou i psychology, 

kteří poskytují další podporu... Skupiny na internetu jsou dnes populární. I tam hodně pomáhají, radí, 

komunikují. Poprvé to bylo samozřejmě těžké. 

 Co si myslíte, kdybyste neměla známé, kteří mají zkušenost s vyděláváním v Česku, měla 

byste stejnou motivaci stát se pracovním migrantem? 

Ano, přála jsem si to. Neměla jsem dobré vztahy se spolužáky, měla jsem pocit, že se musím 

odstěhovat kamkoli. Každý se mě zeptal, jestli mě to neděsí, ale ne, bylo mi to jedno. Chtěla jsem 

vědět, jaké to je, žít a komunikovat v cizím jazyce. 

 Zapojila byste se do agentury nebo klientského systému, kdybyste neměla známé, kteří by 

vám tu práci doporučili?  

Ne, mám živnost. Agentury a klienti jsou prostě nadbyteční zprostředkovatelé. 

Ale kdyby mě do toho něco nutilo, tak bych se určitě na ně obrátila. Mám špatnou zkušenost 

s agenturou, tak bych se asi vyhýbala i práci pro klienta. Hledat práci přímo u zaměstnavatele je 

mnohem lepší. 

 Sama si vyřizuju daně a výkazy. Můžu změnit zaměstnavatele, kdykoli budu chtít. Prostě si vystavuju 

faktury od různých společností, mám dost známostí z předchozích zaměstnání. A známí z účetního mi 

je vystavují, aby si snížili daně. Jinak posedávám v klidu v kanceláři. 

Blok otázek č. 2 - Hledání práce prostřednictvím agentury pomocí klienta 

Objektivní institucionální omezení a případy omezené racionality individua 

 Setkávala jste se s omezeními ze strany institucí při hledání práce v Česku? Uveďte vše. 

S čím to bylo spojeno? (druh pobytu v Česku, občanství, další okolnosti, které měly vliv na 

způsob zaměstnávání) 

No když jsem si chtěla zařídit zaměstnaneckou kartu, společnost to odmítla, protože šetří. Chtěli 

živnosťák. 
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 Pokoušela jste se obracet na legální centry pro zaměstnávání cizinců? Jestli ne, pak proč? 

Na odvolání jsem visela, zatímco jsem mohl být v Česku - to je fikce studentského víza. Trvalo to 4-

5 let, nemohla jsem nastoupit do práce legálně, kromě agentur. 

 Pokoušely jste se hledat alternativu? Jestli ano, pak jak? Jestli ne, pak proč? 

Nehledala jsem jinou agenturu, protože jsem už měla špatnou zkušenost. Teď jsem pochopila, že 

takové agentury jsou všude kolem a rozhodla jsem se, že odteď budu hledat práci pouze přímo 

u zaměstnavatele. 

Odešla jsem do hotelu na noční směny na recepci od 19 do 7 ráno. Pracovala jsem tam nelegálně, 

a to se mi také nelíbilo. Byla to náročná práce. Nic jsem s nimi nepodepisovala. Našla jsem tuto práci 

přes známé. 50 korun na hodinu, teprve teď chápu, že i tenkrát (2011–2012) to bylo málo... Plat jsem 

si platila sama – brala jsem peníze z pokladny, když jsem předávala směnu kolegyni. Takže vlastně 

vše bylo založeno na důvěře. 

 Nebála jste se, že vás nachytá inspekce? 

Jasně, měla jsem strach. Mé kamarádce se to stalo, že přišla kontrola. Naštěstí v práci byl 

zaměstnanec, tak ho pozvala na recepci a dělala, že je jen známá, která vypomáhá. Domluvili jsme 

se, že v mém případě to také tak udělají. Ale kamarádka měla kamery a mohla sledovat, pokud někdo 

šel, ale já jsem je neměla! Proto jsem se bála, protože většinou jsem tam byla sama, majitele vůbec 

nezajímalo, co se mnou bude. 

V noci se jednomu hostu udělalo špatně. Jeho žena přišla na recepci a požádala mě, abych zavolala 

sanitku. Zavolala jsem majitelovi, ale řekl, abych to vyřešila sama. Tenkrát jsem byla tolik zastrašená, 

že jsem se bála jakýchkoli potíží a větší pozornosti vůči mé osobě, chápete? Proto jsem té ženě 

vymluvila, aby volala sanitku, pro případ, že by přijela policie. To jsem nepotřebovala. Umíte si 

představit, jaký jsem měla strach? Majitelé se chovali lajdácky. 

Odpracovala jsem tam rok a odešla na pozici manažerky do účetní společnosti, bez 

zprostředkovatelů. Nejdřív jsem také dostávala výplaty v obálce, ale pak jsem si zařídila živnostenské 

povolení. To víte, během práce jsem zjistila, co a jak... Takže mě vzali na plný úvazek, daně jsem si 

platila sama. 

Subjektivní omezení v procesu zaměstnávání cizinců v Česku - případy omezené racionality 

individua 

 Jaká byla vaše jazyková úroveň v té době? 

С1 
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 Popište svou informovanost o podmínkách práce a svých právech v té době? 

Měla jsem pouze obecné informace o pracovních podmínkách, protože agentura v reklamě uváděla 

pouze, o které společnosti mluví, jak bude vše organizováno. Všechny informace byly poskytnuty po 

úspěšném pohovoru. 

Práce prostřednictvím agentury nebo pomocí klienta 

 Podmínky práce – jak se lišila skutečnost od očekávání? 

Pracovní podmínky se velmi lišily od očekávaných, protože po absolvování pohovoru a podepsání 

smlouvy doslova vrhli zaměstnance na zaměstnavatele a už se jim nepodařilo vyřešit problémy, 

neprováděli potřebná školení (třebaže měli povinnost) a hlavně neplnili mzdové povinnosti. 

Zaměstnavatel pak směroval všechny otázky na agenturu. 

V agenturách měli bordel ve směnách, v hotelu často chyběl pracovní oděv, několikrát jsem nedostala 

výplatu, občas se s výplatou opožďovali... A vůbec, mám těch agentur dost. Už nikdy s nimi nechci 

mít nic společného! Pomáhat v pracovních záležitostech? To ani náhodou, ani nám pořádně 

nevysvětlovali, co máme dělat. 

 Všiml/a jste si podvodů, nevhodného zacházení s vámi nebo jinými pracovníky při práci pro 

agenturu? 

Ne, spíš nezodpovědná organizace. 

● Jak proběhlo ukončení smluvního vztahu mezi migrantem a agenturou? 

Šlo to jednoduše. Smlouva vypršela, nechtěla jsem ji obnovovat, měsíc už jsem do práce nechodila. 

Nikdo mě ani nepozval. 

Subjektivní názor migranta 

 Z jakých důvodů podle vás migranti nevyužívají služeb agentur a volí nelegální cestu hledání 

zaměstnání? 

V mém případě je to jasné. Co se týče ostatních, pak podle toho, jaké budou mít štěstí, hledají všude. 

Přes internet, známé. Berou jakoukoli práci, kterou seženou. 

 Popište svůj názor – jestli agentura je dost efektivní instrumentem pro hledání práce v Česku? 

Pro koho je vhodnější? 
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Jasně, studenti si musí vydělávat. Pro začátek to není špatná varianta, ale pro další život... Možná je 

to subjektivní názor, ale mně se ta práce nelíbila. Odešla jsem na recepci, ale nebylo to tam o moc 

lepší... 
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Příloha III – Záznam rozhovoru v MPSV 

Kdy: 26. 5. 2017 v 14:00 

Délka rozhovoru: 1 hodina 17 minut 

Kde: schůzka na adrese Ministerstvo práce a sociálních věcí, Karlovo náměstí 1 

Zmapování terénu: Informátory JUDr. Petr Seidl v. r. vedoucí oddělení insolvence a agenturního 

zaměstnávání, Mgr. Kamila Volná 

Předběžná struktura rozhovoru:  

1. Získat informovaný souhlas s nahráváním na diktafon a zahájit rozhovor. 

2. Úvodní rozhovor o legislativě pro oblast agenturního zaměstnávání.  

3. Zaměření pozornosti na české zaměstnavatele/agentury/klienty zprostředkovávající cizincům 

práci v ČR. 

4. V poslední části je třeba věnovat pozornost tomu, aby informátor zhodnotil a vyjádřil svůj 

názor, jestli agenturní zaměstnávání je přínosné nebo škodlivé a proč.  

5. Ukončení rozhovoru – zjistit, co nebylo dříve řečeno, nebo k čemu by se informátor rád 

vyjádřil.  

Co znamená z legislativního hlediska zprostředkování zaměstnání? 

Pokud se ptáte na zaměstnávání cizinců prostřednictvím agentur práce v Česku, tak si nejdřív musíme 

říct, co je to zprostředkování zaměstnání. Když se podíváme do § 14 zákonu o zaměstnanosti, tak 

rozlišujeme tři formy s tím, že se jedná vlastně o vyhledávání volných míst pro uchazeče 

o zaměstnání a vyhledávaní pracovní síly pro zaměstnavatele, kteří hledají pracovní sílu. 

Přijdete do nějaké agentury práce, kde ukážete svůj životopis, a ona vám nabídne zaměstnavatele. 

Tak je to doporučováno. Pak je to agenturní zaměstnávání, které je předmětem tolika dohadů. Jedná 

se vlastně o půjčování. Agentura půjčuje svého vlastního zaměstnance jiným zaměstnavatelům – 

„uživatelům“. Pak je to poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí. 

Koho může agentura zaměstnat? 

V současné chvíli, která nám za krátkou dobu nejspíš skončí, § 66 zákona o zaměstnanosti říká, že 

agentura práce nemůže přijmout zaměstnance, který je držitelem zaměstnanecké karty, modré karty 

či povolení k zaměstnání. Tato činnost agentur je v současné chvíli pro cizince (např. typicky pro 

Ukrajince) zcela vyloučená. Ale zase na druhou stranu jsou občany Ukrajiny a třetích zemí, kteří mají 

volný vstup na trh práce z nějakého jiného důvodu. Je to například studium nebo trvalý pobyt. Podle 

s § 98, 98a v tomto případě pracovní povolení není zapotřebí. Včera se odsouhlasilo zrušení, ale stejně 

to bude nějakým způsobem regulováno nařízením vlády 64/2009 Sb. pro určité profese a ve vztahu 
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ke vzdělání. Přiznávám, je to trošku složitější. To bude také zásadním způsobem regulovat činnost 

agentur práce a zaměstnavatelů cizinců. 

Jaký vliv mají agentury na trh práce?  

V té debatě jsme schopní sdělit jenom právní úpravu. Patrně ty zaměstnavatelé mají dobrou 

zkušenost, na jinou stranu si musíme říct, že občanství často bývá terčem jiných subjektů. Nezajímá 

je zaměstnávání, ale spíše zneužívání jinou formou. 

Co si myslíte o klientském systému? 

Sama víte, jaké jsou problémy s různými mafiány. Je to více méně záležitost Ministerstva vnitra. 

A Ministerstvo vnitra to nějakým způsobem… prostě se zabývá těmi zaměstnaneckými kartami ve 

spolupráci s Ministerstvím zahraničí. 

Kolik agentur práce na trhu působí a v jakých oblastech ČR. Jaké jsou odhadované počty 

nelegálních agentur? A jaké problémy s nimi máte? 

Mají různé typy povolení. Jsou agentury práce, které mohou zprostředkovávat cizincům zaměstnávání 

na území ČR, ale jak jsme si řekli, jen cizincům, kteří mají volný vstup na trh práce. Takže ve své 

podstatě zastírají ty, kdo takové povolení nemá. S nimi celou dobu, co tady jsem, jsem se nesetkával. 

Ten podíl bude patrně poměrně závažný. 

Opět ten tisk, na který jsem odkazoval, dává nějakou definici zprostředkování zaměstnání cizincům, 

zase by měl potírat ty subjekty, které, ačkoliv se jako agentury práce chovají, to povolení nemají. 

Anebo když to povolení mají, tak tu svou činnost deklaruju jako smlouvu o dílo nebo podobně. To 

znamená, že jakoby říkají – my toho cizince zaměstnávat a půjčovat uživatelům můžeme, protože se 

nejedná o agenturní zaměstnávání. To říkají oni, ale fakticky to, co dělají agentury je zaměstnávání. 

Snaží se tak regulím vyhnout. Právě inspekční orgány práci nezastírají, mají poměrný problém 

s kontrolou. Ty případy jsou často složité. A najít konkrétní znaky toho, že se jedná o agenturní 

zaměstnávání, nebo nikoli, je komplikované. 

Jsou nějaké specifické postupy, jak na to přijít? Kromě inspektorů. 

Dělají to finanční úřady nebo právě cizinecká policie atd. Takže i prostřednictvím koordinovaných 

kontrol. V roce 2015 a určitě i v roce 2016 byla provedena mimořádná kontrola Státním úřadem 

inspekce práce. To je určitě také záležitost Ministerstva práce. 

Jaké pozitivní zákony pro zlepšení regulace byly přijaty za posledních 5 let? 

Má to dvě roviny. Nevím, co to je pozitivní. Uvolnění bariér a vpuštění cizinců? 
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Jak to hodnotíte Vy z hlediska státu? 

Je to rozdíl, co je pro koho pozitivní. Nesmíme zapomenout i na zaměstnavatele. Tato problematika 

je spojena s EU. Z hlediska EU musíme zásobit trh práce vlastními zaměstnanci, a teprve po tom 

můžeme někoho vpustit. To je na nich. Je to volba států, jakou politiku zvolí. Funguje ochranářský 

princip, když okolní státy (kromě Polska, které uvolnilo občanům třetích zemí přístup na svůj trh) 

mají ty bariéry poměrné stále. 

Ale jestli je to pozitivní, nebo ne – to je vždy jakoby na dvě strany. Kdyby se to uvolnilo, tak by naši 

zaměstnavatelé měli dostatek pracovní síly. Mohli by lépe provozovat svou činnost. Ale na druhou 

stranu se zvýší počet českých uchazečů o zaměstnání. A navíc, to je druhá negativní věc, poroste 

kriminalita. Cizinci bývají lákavým terčem pro podvodníky. Zejména když se jedná o agentury práce. 

Některé zkušenosti z minulosti vyloženě hraničily s obchodováním s lidmi. 

Když se podíváte na rok 2009, Affumicata byla jedním z nejhorších případů. Ta agentura zmizela. 

Působila v ČR spolu s rumunskými státními příslušníky. To řešil i nejvyšší soud.  

Jaké problémy mají cizinci s agenturami práce? 

Největším problémem pro cizince je jazyková bariéra, to je jednoznačné. Potom je to nedostatek 

informací. Nejenom o povinnostech, ale i o právech. Co zaměstnavatel může a co nemůže, na koho 

se obrátit. Často, když inspektoři s nimi mluví, tak zjistí, že mají strach se obrátit na příslušné složky. 

I na inspekci. Důvěra státním orgánům ze strany cizinců není extrémně velká. Zavřou se mezi svými, 

vytvoří nějakou kulturní komunitu, což zase nahrává lidem, kteří je hodlají zneužívat jako levnou 

pracovní sílu. I ze strany státních orgánů je stále kam se posouvat. Zadresnění, zintensivnění nějakých 

informací, propagační kampaně. Z naší strany i ze strany Ministerstva vnitra a finančních úřadů. 

Je nějaký způsob, jak donutit agentury k poskytování informací? 

To jsou věcí, které jsou v podstatě ukotveny v zákoně. Ale pokud budeme mluvit o nástupu 

zaměstnance k českému zaměstnavateli (§ 30 a 33 zákoníku práce), pro českého zaměstnavatele 

existuje určitá informační povinnost. Cizincům v podstatě zbývá číst informace v cizím jazyce.  

Bude agentura platit pokutu, pokud se zjistí, že žádnou informaci neposkytla? 

Ano, jsou nějaké sankce. Zejména pokud cizinec neobdržel platbu, kterou měl dostat. Jsou sankce, 

a to dost finančně závažné. Ten princip agenturního zaměstnávání spočívá v tom, že zaměstnanec 

přidělený k uživatelovi by měl mít srovnatelnou mzdu s tou, jakou dostává stejný zaměstnanec toho 

uživatele. V tom spočívá zaměstnávání. 

Proč zaměstnavatelé využívají služeb agentury, když je to vyjde dráž? 

Logicky ten agenturní zaměstnanec musí být dražší. Tam se musí zaplatit provize za práci, kterou 

agentura zprostředkovává. Uživatelé k tomu modelu zaměstnávání přistupují i přes to, že třeba nemají 
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mzdové a další zázemí. Nemají právní oddělení, personální oddělení. Takže zajištění všech těch 

personálních a procesně-právních záležitostí pro ně odpadá. Řeší to za ně agentura práce. Proto někdo 

prostě řekne: „Já s tím nechci mít nic společného, dejte mi sem lidi, já jim zaplatím tu srovnatelnou 

mzdu a nechci mít nic společného s těmi povinnostmi, které za mě udělá agentura práce nebo 

potenciálně každý zaměstnavatel“. Na rozdíl od té práce, kdy se zaměstnanec najímá a pak propouští. 

To je v zákoníku práce spojené s různými kompenzacemi. Mohou to být dostupné nebo náhrada mzdy 

a tak dále. To riziko nese agentura práce, a proto jsou uživatelé agenturních zaměstnanců, kteří jednak 

chtějí ušetřit na svých provozních nákladech tím, že nemají administrativní background. Zadruhé 

nechtějí nést zodpovědnost za to, že například tento týden zakázky jsou, ale příští týden už nejsou. 

Tím pádem agentuře řeknou, že už je nepotřebují, a ta dělá s těmi zaměstnanci, co chce, přiděluje 

jinam. Zatřetí se samozřejmě snaží šetřit a obcházet právní předpisy regulující výši mezd. To jsou 

hlavní motivy.  

Představme si, že někdo založil firmu a zaměstnal v ní sám sebe. Ta firma uzavírá smlouvu 

s agenturou práce, která ho pošle k zaměstnavateli. Můžete okomentovat takovou situaci? 

Zaměstnanec, který dělá závislou práci a deklaruje se jako živnostník, a agentura ho navíc 

přesměrovává, jestli vůbec má povolení. V tomto případě může dojít k naplnění několika správních 

direktiv. Může jednat o nelegální zaměstnávání. Je to typický švarc systém, kdy osoba vede 

samostatnou výdělečnou činnost jako podnikatel a dělá závislou práci pro zadavatele – fakticky 

zaměstnavatele. 

Kdo si odnese pokutu? 

Za to jsou poměrně tvrdé postihy až do výše 10 milionů korun pro toho, kdo umožnil výkon nelegální 

práce, což typicky bývají silnější subjekty. Nebude to živnostník, ale ten, pro koho dělá. Například 

pro agenturu. Měla by disponovat povolením. Bez toho to zase nejde. 

Ale v praxi se setkáte s tím, že všechny tři subjekty budou deklarovat, že se jednalo o něco jiného. 

To znamená, že kdybychom fakticky měli někoho, kdo zprostředkovává osoby samostatně výdělečně 

činné pro někoho třetího, tak nepůjde o zprostředkování zaměstnání, protože to není zaměstnání.  

Co je zaměstnání a co není? 

V tomto případě je to poměrné složité, protože nelze rozlišit, jestli se jedná o závislou práci, nebo ne. 

Jestli se jedná o zaměstnání jako takové, anebo je to obchodně-právní vztah, například nějaká 

zakázka. Pokud se bude jednat o zprostředkování zakázky, tak nás v takovém případě nezajímá. Není 

to postižitelné jako správní delikt a v podstatě je všechno v pořádku. O výkon závislé práce e bude 

jednat, pokud jsou splněny všechny pojmové znaky závislé práce definované v § 2 zákoníku práce: 

práce se vykonává osobně pro zaměstnavatele, který za tímto účelem poskytuje pracovní pomůcky, 

dává pokyny, řídí, organizuje atd. Pak všechny indicie naznačují, že se o obchodní vztah nejednalo. 

Jedná se tam fakticky o zaměstnávání. V tom případě by měl být uzavřen zaměstnanecký poměr, 
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a pokud není, tak je to nelegální zaměstnávání. A pokud agentura zaměstnance ještě někam půjčuje, 

pak je to zakázané zprostředkování zaměstnání. 

Ale vezměme jinou situaci. Bude to nějaký výtvarník. Bude dělat sochu, a ten objednatel řekne: „Já 

chci nějakou krásnou sochu, dodejte mi to.“ Pak se o nějakou závislou práci jednat nebude. Jestliže 

objedná někoho jiného, například zedníka, a řekne: „Tohle mi to tak postavte, choďte sem v pracovní 

době a já vás budu hlídat, jestli děláte,“ to už je zaměstnávání. 

A s tou agenturou – může říct i umělcovi, že „ta socha je pro třetí osobu“, a zase tou závislou práci 

nenajdete. Musíte vyjasnit, jaká je pravá podstata smluvního vztahu. Jestli je výkonná, dělá se 

rukama, musí se poslouchat zaměstnavatel, anebo to dělá po svém a pak už jen předá výsledek své 

činnosti. 

Co řeknete na to, že od roku 2017 platí, že pokud agentura chce získat povolení, musí složit 

kauci 500 000 korun? 

Každá agentura musí disponovat povolením ke zprostředkování zaměstnání. To uděluje generální 

ředitelství Úřadu práce. Je to naše podřízená složka a my jsme ministerstvo nadřízené. My jsme 

odvolací orgán. Takže když přijde žádost o povolení ke zprostředkovávání zaměstnání, Úřad práce 

buď to povolí, nebo nepovolí. Dotyčný subjekt se může odvolat, a to jde sem k nám, do ministerstva, 

které případ posoudí. Jsou nějaké podmínky, které agentura musí splnit. Je závazné stanovisko 

Ministerstva vnitra, které posuzuje agenturu práce z hlediska bezpečnosti veřejného pořádku, ochrany 

práv třetích osob. Tam je požadavek odpovědného zástupce agentury práce – člověka, který má 

nějakou praxi v zprostředkovávání zaměstnání. Jednou z těch podmínek je navrhování a včera senát 

schválil zavedení kauce. Takže každá agentura práce, která bude chtít půjčovat zaměstnance, nezáleží 

na velikosti agentury – i fyzická osoba, musí složit kauci. 

Uvidíme, jaký to bude mít dopad na počet agentur práce. Jsou podnikatelé, kteří řídí 18 agentur práce 

(z nějakých obchodních důvodů založí 18 s.r.o., 18 spolků, aby, když se stane nějaký průšvih, mohli 

utéct. Každá právnická osoba prostě musí mít povolení k zaměstnávání. 

Kvůli 500 000 korun se zvýší nelegální činnost imigrantů? 

Riziko určitě je. Vždy, když se zavádí nějaká nová regulace, najdou se cesty, jak ji obcházet 

a porušovat. Tohle bude mít určitý dopad. To bude jednoznačně směrovat ke kontrolní činnosti. 

K čemu jsou tak velké peníze? 

Aby agentura garantovala svou finanční způsobilost. Aby měla nějaký kapitál, zázemí. Aby byla 

reálná fungující firma. 
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Nebojíte se ztratit ze svého okolí agenturu, která nemůže platit a bude fungovat nelegálně? 

To je otázka. My ty současné agentury známe. Tam by měla být provedena cílená kontrola. Měla by 

být následně sledována a hodnocena ze strany Ministerstva práce. My teď víme o všech agenturách, 

které povolení mají. Jestliže do třech měsíců od nabytí účinnosti úpravy některá agentura kauci 

neslouží, ze zákona zanikne. 

Jak na takovou firmu přijít, když deklaruje jedno, ale provádí něco jiného? 

Kontrola probíhá na základě podnětu veřejnosti i zaměstnanců, kteří tam pracují. A právě to je zdroj 

podnětu, když zjistí, že jejich agentura nemá povolení. Pak se tam posílá kontrola. 

Mají agentury i pozitivní přínos? 

Oproti holandským státům tady nemáme takovou tradici, že jo. Takový způsob zaměstnávání se tam 

rozjížděl v 60.–70. letech. Už tam mají i vlastní kulturu, dokonce tam povolení neudělují státní 

orgány, ale profesní spolky. Penetrace trhu práce – podíl agenturních zaměstnanců na trhu práce – je 

tam daleko vyšší. Samozřejmě, pokud agenturní zaměstnání respektuje státní požadavky, je to 

jednoznačně pozitivní způsob zaměstnávání. 

Ale na druhou stranu záleží na individuálních preferencích zaměstnance a zaměstnavatele. Představte 

si, že zaměstnance zaškolíte, a on vám zase odejde. Ten trend je jasný, trend podílů agenturních 

zaměstnanců se neustále zvyšuje. Asi to má podpořit ekonomický ruch. Zejména s ohledem na to, že 

zaměstnavatelé to stále argumentují těmi vysokými výkyvy. To znamená, že dva měsíce je velký 

zájem o jejich produkty, pak třeba měsíc žádný, a na to je třeba reagovat i výrobou. Potřebují také 

zaměstnat lidi, a to jsou schopné zajistit agentury práce. 


