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1. Úvod  

Mohutná vlna ukrajinských migrantů od počátku devadesátých let se v České republice 

stala významným fenoménem, který se postupem času ještě zintenzivňuje. Ukrajinská 

migrační komunita je vedle specifické slovenské migrační komunity v České republice tou 

nejpočetnější. Přitom významná část ukrajinské migrační komunity u nás pobývá, nebo 

pracuje ilegálně, tedy bez povolení. Ukrajinci se stali u nás na trhu práce významným a 

trvalým faktorem. Míra jejich zneužívání českými zaměstnavateli a ukrajinskými 

zprostředkovateli je velmi vysoká. 

Neuspokojivý vývoj sociálně – ekonomické situace na Ukrajině se projevuje například 

velmi nízkou životní úrovní, vysokou nezaměstnaností, restrikcí sociálních programů, 

rozsáhlým černým trhem práce, špatnou zdravotní péčí. V těchto souvislostech lze 

usuzovat, že migrace ukrajinské pracovní síly do České republiky není krátkodobým 

jevem. 

 

Z uváděných důvodů vznikají naléhavé otázky spojené s interakcí ukrajinské komunity 

s českým prostředím, s jejich pracovními a životními podmínkami a jejich integrací do 

české společnosti. 

 

Ve své práci jsem se zaměřila na postižení základních příčin migrace obyvatel 

z Ukrajiny do jiných zemí, zvláště pak do České republiky, na problematiku legálních a 

nelegálních pracovních pobytů migrantů z Ukrajiny v České republice a na preventivní a 

podpůrné aktivity vládních i nevládních organizací na tomto poli.  

 

Při popisu problematiky jsem vycházela z jejích platných zákonných úprav, z odborných 

článků, publikací a dokumentů uvedených v seznamu literatury. V práci jsou reflektovány i 

mé osobní poznatky a zkušenosti získané během několika praxí na různých pracovištích a 

následné dobrovolné práci v některých z nich. První zkušenosti s cizinci jsem získala ve 

Sdružení České katolické charity (SČKCH). Zúčastnila jsem se humanitární cesty do 

Zakarpatské Ukrajiny, která se uskutečnila na podporu projektu „Adopce na dálku“, 

navštívila jsem azylové zařízení (Bělá pod Bezdězem a Červený Újezd) v rámci kontrolní 

akce zaměřené na fungování spolupráce příslušných diecézních charit a těchto zařízení. 

Z pověření SČKCH jsem se podílela na přípravě a natáčení dokumentu Ukrajinské televize 
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„Ostarbajtři v Čechách“, jehož cílem bylo dobře informovat potenciální migranty o právní 

situaci v oblasti migrace v České republice, o nebezpečí nelegální migrace a výhodách 

zaměstnání s řádným povolením.  

 

Další praxi jsem absolvovala v Poradně pro uprchlíky, kde jsem měla možnost 

navštěvovat azylové zařízení v Červeném Újezdě a po jeho zrušení zařízení v Kostelci nad 

Orlicí. Při této praxi jsem měla možnost poznat cizince, kteří se v České republice snažili 

nebo snaží najít práci, jak složitým mechanismem musejí procházet a jak se často stávají 

oběťmi nejen nelegálního systému, ale také státních byrokratických postupů.  V Praze 

dodnes docházím na multikulturní skupiny, na kterých se dvakrát týdně scházejí příchozí 

ženy z různých kultur a předávají si zkušenosti ze všech oblastí jejich života.   

 

S problematikou obchodování s lidmi jsem měla možnost  seznámit se v organizaci La 

Strada o.p.s., která se touto oblastí  v České republice zabývá nejaktivněji. Jelikož i s touto 

organizací nadále spolupracuji, jsem neustále v osobním kontaktu s jejími klientkami, které 

se staly oběťmi obchodování. Mám také k dispozici dokumentaci všech klientek, jak 

současných tak minulých, která mi byla velmi užitečná k vytvoření obrazu o typech 

klientek, formách vykořisťování, zločineckých mechanismech a složitých situacích, ve 

kterých se klientky nacházely. 

 

V rámci výše uvedených aktivit jsem měla příležitost zúčastnit se jednání s vedoucím 

oddělení zahraniční zaměstnanosti ministerstva práce a sociálních věcí Mgr. Tichým, 

s demografem doc. Drbohlavem, s ukrajinským konzulem v České republice Igorem 

Kušnirem, s tiskovou mluvčí Ředitelství cizinecké policie por. Krejčí, s vedoucími 

pracovníky zařízení pro zajištění cizinců ve Velkých Přílepech a v azylových zařízeních 

Bělá pod Bezdězem a Červený Újezd a dalšími. Měla jsem možnost uskutečnit řadu 

rozhovorů  s Ukrajinci, s těmi, kteří zde pracují, s těmi, kteří jim práci zprostředkovávají, 

ale i s oběťmi obchodování. 

 

Při prezentaci jednotlivých témat práce jsem k jejich zákonným úpravám přiřazovala 

konkrétní údaje a poznatky vztahující se k ukrajinské komunitě. 

Cílem práce je vyjádření základní problematiky v oblasti zaměstnávání Ukrajinců 

v České republice,  srovnání legálních a nelegálních způsobů obstarávání si potřebných 
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dokumentů i samotné práce, provázanost s tzv. klientským systémem a následně i 

organizovaným zločinem v podobě obchodování s lidmi. V práci jsou také zahrnuty 

některé možnosti  pozitivního ovlivňování této problematiky v rámci spolupráce vládních 

orgánů a nevládních organizací. 

 

V druhé kapitole se věnuji vývoji ukrajinské migrace od prvních významnějších 

migračních pohybů Ukrajinců na naše území až do současnosti a vývoji jejího vnitřního 

života v našem prostředí.   

 

Ve třetí kapitole člením ukrajinskou migraci do tří základních skupin podle míry 

integračních snah v české společnosti. Dále jsou zde vyjádřeny důvody současné migrace 

Ukrajinců do České republiky, se zvláštním akcentem na migraci ze Zakarpatské Ukrajiny. 

 

Ve čtvrté a páté kapitole uvádím formy pobytu na území České republiky, tedy   legální 

a nelegální pobyt.  Obecně právní úpravy těchto forem pobytu jsou doplněny základními 

údaji vztahujícími se konkrétně k ukrajinské komunitě.  

 

V šesté kapitole se věnuji legálnímu zaměstnávání cizinců v České republice. Jsou zde 

uvedeny administrativní postupy při získávání víza za účelem zaměstnání, povolení 

k zaměstnání a obstarání živnostenského oprávnění. 

 

Sedmá kapitola popisuje problematiku nelegálního zaměstnávání a uvádí důvody, proč 

zájemci o práci volí častěji tento způsob. Snažím se také o zachycení základního principu 

tzv. klientského systému a s ním úzce souvisejícího rizika vykořisťování či obchodování 

s lidmi. 

 

V osmé kapitole uvádím některé možné způsoby  prevence a informovanosti 

potenciálních zaměstnanců a dále pomoci obětem obchodování, které poskytují vládní i 

nevládní organizace obou států. Devátá kapitola obsahuje závěrečné zhodnocení 

současného stavu migrantů v České republice. 
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2. Historický vývoj ukrajinské migrace na území ČR 

Ve své práci bych se chtěla věnovat především osobám ukrajinské národnosti, které 

přišly do České republiky v rámci migrační vlny od roku 1989 dodnes a podmínkám, které 

zde v současnosti mají. Přesto bych se ale ráda zmínila také o celé historii ukrajinské 

migrace, a to v následujícím stručném přehledu.  

2. 1. Počátky ukrajinské migrace do r. 1917 

Jeden  z prvních migračních pohybů Ukrajinců na naše území je zaznamenán v 16. a 17. 

století, kdy se jednalo především o studenty doplňující si univerzitní vzdělání na českých 

univerzitách a o kozáky najaté za žold. 

 Na konci 18. století, kdy byla část západoukrajinského území připojena 

k habsburskému soustátí, se přítomnost Ukrajinců v Čechách postupně zvyšovala, 

především díky vzniku nových vazeb mezi českými zeměmi a touto částí Ukrajiny. Kromě 

studentů  zde byli četně zastoupeni i ukrajinští spisovatelé, vědci a politici.  

 

O necelých sto let později byl několika desítkám vysokoškolských studentů z univerzity 

ve Lvově umožněn studijní pobyt na univerzitě v Praze. Ti přispěli k vytvoření prvního 

ukrajinského spolku v Praze – Ukrajinsko-rusínské společnosti (1902). Začínali se  zde 

objevovat  i sezónní dělníci, pracující především na statcích a v uhelných dolech. Hlavním 

důvodem jejich odchodu do Čech byl nedostatek půdy a značné přelidnění v oblasti Haliče. 

Největšími centry ukrajinského migrujícího obyvatelstva se stala na přelomu 19. a 20. 

století dvě velká města - Praha a Ostrava. 

 

Další nárůst ukrajinské komunity v Čechách nastal po vpádu carské armády do 

ukrajinské části Haliče a Bukoviny v průběhu první světové války a okupace jejich území 

Ruskem. Šlo hlavně o civilní uprchlíky, kteří museli odejít z frontové oblasti. Dočasné 

útočiště našli v uprchlických táborech v Chocni a ve Svatobořicích. 
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2. 2. Vývoj migrace od vzniku Československa do jeho okupace 

Daleko mohutnější vlna ukrajinské migrace přišla hned na počátku existence 

samostatného Československa. Nejdříve odešli na naše území příslušníci politické 

a vojenské emigrace z obou částí Ukrajiny, kteří po rozpadu Rakouska – Uherska a 

carského impéria marně bojovali proti sovětskému Rusku a zároveň proti polskému a 

rumunskému státu.  Po nich je následovali státní úředníci, spisovatelé, umělci, novináři 

a vědci. Umisťováni byli v integračních táborech v Jablonném v Podještědí, v Liberci a 

v Josefově. 

 

V roce 1919 byla k ČSR připojena Podkarpatská Rus, což počet Ukrajinců na našem 

území opět rozšířilo. 

Od počátku 20. století byly na celém území Čech a Moravy a především v Praze 

vytvářeny nové ukrajinské spolky kulturního i politického zaměření. Československý stát 

poskytoval uprchlíkům z Ukrajiny značnou finanční podporu. V Praze a dalších městech se 

zakládaly ukrajinské vysoké školy, vydávala se ukrajinská literatura, učebnice, slovníky. 

Byla založena ukrajinská výtvarná akademie, Ukrajinský vysoký pedagogický institut, 

gymnázia apod. Pořádaly se koncerty a divadelní představení.  

Všechny tyto aktivity pokračovaly ještě ve třicátých letech. 

2. 3. Migrace v období 2. světové války 

 Situace na tomto poli se však zřetelně zhoršila v roce 1939, kdy byly české země 

ovládnuty nacistickým Německem. Němci neměli zájem o podporu ukrajinských iniciativ, 

takže řada spolků tak byla nucena svoji činnost ukončit. Zbylé ukrajinské  spolky a školy 

byly německými okupačními úřady nadále kontrolovány a omezovány a jejich podmínky 

k práci byly proto značně obtížné. 

 

Po roce 1939 byla ukrajinská komunita v Čechách rozšířena o dva proudy migrantů. 

První z Podkarpatské Rusi, která byla okupována Maďarskem a druhý ze západní Ukrajiny, 

okupované Sovětským svazem. 
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Část ukrajinských emigrantů v roce 1941 odešla na území Ukrajiny a pokusila se 

prosadit její nezávislost, bez ohledu na německé plány. To mělo ale za následek jejich 

pronásledování německou okupační mocí nejen na území Ukrajiny, ale také v Čechách. 

V době protektorátu byla řada studentů a politických aktivistů vězněna v pankrácké věznici 

a v Terezíně. 

 

V období druhé světové války byla přesto většina ukrajinské migrace kriticky zaměřena 

především proti sovětskému režimu na Ukrajině, respektive proti jeho obnovení. I nadále 

proudí do Čech další skupiny ukrajinských migrantů, kteří zde hledají útočiště. Avšak 

postup sovětských vojsk zatlačující německou armádu způsobil, že začátkem roku 1945 

opustila podstatná část původních i nových ukrajinských migrantů území Čech a Moravy. 

Nové útočiště našla v oblastech Německa, které obsadili západní spojenci. 

2. 4. Vývoj migrace a podmínek ukrajinských migrantů od 

konce války 

Po konci druhé světové války  byly desítky u nás žijících Ukrajinců  zatčeny a odvlečeny 

do SSSR, kde byly následně odsouzeny k dlouholetým pobytům v trestních táborech. Část 

z nich tam zahynula. 

 

V následující době přicházeli do Čech Ukrajinci, kteří byli příslušníky 

československého armádního sboru v Sovětském svazu a někteří volyňští Češi. Mnoho 

z nich se usídlilo po odsunutí německého obyvatelstva v českém pohraničí. 

 

Nově příchozím migrantům se již nepovedlo obnovit podmínky, které měli jejich 

předchůdci,  jako byla např. možnost studia v Čechách nebo státní podpora.  

V květnu 1945 nastal ohromný zlom, který ovlivnil kulturní podnebí ukrajinské migrace 

na několik desítek let. Zanikly zbylé ukrajinské školy, většina ukrajinských spolků a 

institucí byla donucena svoji činnost ukončit. Muzeum osvobozovacího boje Ukrajiny 

v Praze bylo zrušeno a jeho sbírky i finanční majetek zkonfiskován.  
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V roce 1950 byla zrušena řecko-katolická církev, k níž se hlásila velká část Ukrajinců 

žijících v Čechách.  

Po roce 1948 jim už nebylo přiznáno právo na vlastní národnostní spolek. Značná část 

ukrajinské migrace byla vystavena neustálému dohledu a kontrole. Přes veškeré tyto a další 

represe, zůstala i nadále většina Ukrajinců v Československu.   

 

V dalších letech došlo k několika pokusům o znovuvytvoření ukrajinské národnostní 

organizace, všechny snahy však byly neúspěšné. Až po roce 1968,  se znovu schází 

komunita pražských Ukrajinců, která dlouhodobě udržovala i svůj pěvecký sbor. Tentokrát 

v rámci pražské farnosti řeckokatolické církve. 

2. 5. Ukrajinská migrační vlna po roce 1989 navazující na 

zásadní změnu politických a sociálních poměrů v obou zemích 

Od počátku 90. let 20. století došlo ke značnému nárůstu  ukrajinské migrace a také ke 

změně orientace této migrace. Zatímco v rámci Sovětského svazu odcházeli Ukrajinci za 

dočasnými výdělky především na Sibiř, po otevření hranic se cílovými zeměmi rozsáhlé 

migrace Ukrajinců staly USA, Německo, Izrael, Polsko, Turecko, jihovýchodní Evropa, 

Česká republika a Slovensko.  

Odhady počtu pracovních migrantů odjíždějících z Ukrajiny za prací se různí.  

V současné době se odhaduje, že ročně z těchto důvodů vyjíždí za hranice  5 milionů 

Ukrajinců.   

 

Pro migranty z Ukrajiny se stala velmi lákavou  právě Česká republika. Ve většině 

případů se pro ně stává zemí cirkulační migrace. Důvodů je hned několik. Zejména pro 

obyvatele Zakarpatské Ukrajiny je velmi výhodná geografická blízkost obou států a 

poměrně malé jazykové a kulturní rozdíly. Donedávna hrál významnou roli i fakt snadné 

dostupnosti, především do roku 2000, než byla zavedena vízová povinnost. Dalším 

důležitým motivem pro obyvatele Ukrajiny je vysoká poptávka po levné pracovní síle 

v České republice a zároveň na ukrajinské poměry vysoké finanční ohodnocení. Navíc je 

český trh stále schopen absorbovat další ukrajinské pracovníky, a to především 

v nekvalifikovaných, někdy i kvalifikovaných oborech, jako jsou stavebnictví, strojírenství, 
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zemědělství, potravinářství apod. Jedním z důvodů takovéto absorpce je menší ochota 

českých pracovníků  přizpůsobit se typu práce, časové náročnosti a finančnímu 

ohodnocení, jaké jsou nabízeny a přijímány Ukrajinci. Situaci také ovlivňuje lepší možnost 

uplatnění českých pracovníků zase dále na západ.  

 

Od konce roku 1989 se také  znovu po čtyřicetileté přestávce vytváří prostor pro vznik 

nových spolků. Možnost dovoleného spolčování vedla ke vzniku Občanského fóra 

Ukrajinců, které na jaře roku 1990  vystřídalo Sdružení Ukrajinců v České republice. To se 

pokoušelo obnovit dřívější kulturní a spolkové aktivity. Avšak rozdílné názory na vedení  

brzy vystřídaly počáteční nadšení z možného spolčování a vedly k rozdělení na dva spolky: 

Sdružení Ukrajinců a přátel Ukrajiny a Ukrajinská iniciativa v České republice.  

 

V současné době můžeme přítomnost Ukrajinců v České republice rozdělit na dvě 

skupiny. V první řadě se jedná o tzv. tradiční skupinu Ukrajinců, kteří zde spolu s potomky 

pobývají již řadu desetiletí a mají povětšinou české občanství. Jejich značná asimilace 

svědčí o tom, že po druhé světové válce již nebyla možnost navštěvovat ukrajinské školy či 

kroužky. Velkou mírou se podílejí na spolkové činnosti. Druhou skupinu tvoří tzv. nová 

generace, která k nám proudí po  roce 1989. Většina z nich je zde na základě povolení ke 

krátkodobému či dlouhodobému pobytu, který využívají především k práci či podnikání, 

někteří i ke studiu. Důvodem pobytu je povětšinou zlepšení finanční situace své a svých 

rodin. Nemají české občanství a zpravidla o něj ani neusilují. Proto se také minimálně 

podílejí na práci tradičních ukrajinských spolků. Podrobnější popis a rozdělení této nové 

migrační vlny je uveden v následující kapitole.  

 

3. Současná ukrajinská migrace na území České republiky 

3. 1.  Typy ukrajinské migrace 
 
 

Obecně lze ukrajinskou migraci rozdělit do třech kategorií podle míry integračních snah 

v české společnosti.  
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V prvním případě jde o klasickou ekonomickou migraci. Tito lidé mají na Ukrajině své 

rodiny, které pravidelně navštěvují. Jejich opakovaný pobyt v České republice není 

většinou delší než čtvrt roku. Lepší pracovní příležitost a v porovnání s Ukrajinou znatelně 

vyšší výdělky jim umožňují finančně zabezpečovat jejich rodiny. Jelikož je jejich pobyt 

v Čechách ryze praktický, většinou se nesnaží o přílišnou integraci do české společnosti. 

Jsou poněkud zdrženliví a nevyhledávají kontakty s místními lidmi, komunikují zpravidla 

pouze na formální úrovni například v práci či při nákupech. 

To svědčí i o zřetelně nižší znalosti češtiny, než je tomu u ostatních skupin. Bydlí 

převážně na ubytovnách a vykonávají manuální práci, nejčastěji pracují jako stavební 

dělníci. Jejich pracovní doba je většinou 12 i více hodin denně. 

   

Při natáčení dokumentu pro ukrajinskou televizi „Ostarbajtři v Čechách“ jsem měla 

možnost realizovat rozhovor s pracovním migrantem z Ukrajiny Igorem V. Igor pochází 

z malé vesnice u Mukačeva, kde pracoval jako truhlář. Firma neměla peníze na platy a 

často vyplácela část mzdy v materiálních dávkách. Poslední měsíce před odjezdem přestala 

firma vyplácet zaměstnancům mzdu úplně. V té době Igora kontaktoval jeho známý a 

nabídl mu zprostředkování práce v České republice. Igor nabídku po krátké úvaze přijal a 

za vyřízení všech potřebných potvrzení známému zaplatil 500 dolarů. Odjel do Prahy, kde 

nastoupil u stavební firmy jako pomocný dělník. Nyní pracuje již pro jiného muže, který si 

ho v České republice od známého převzal. Igor ale nedostává svoji výplatu přímo od 

zaměstnavatele, ale od tohoto zprostředkovatele, který mu sráží peníze za daně a 

ubytování. Igor bydlí na ubytovně v Modřanech s dalšími pěti ukrajinskými dělníky. Od 

nich z vyprávění ví, že není neobvyklé, když se dva dělníci střídají na ubytovně o jedno 

lůžko. O víkendech si Igor přivydělává příležitostně na stavbách. Jeho měsíční výdělek se 

tak až za třicet dnů práce pohybuje okolo deseti tisíc korun měsíčně. Kupuje si jen 

nejnutnější věci potřebné k obživě a zbytek peněz posílá domů rodině. V Čechách pracuje 

již rok a půl a hodlá zde ještě tak dva roky zůstat. Za vydělané peníze chce na Ukrajině 

opravit rodičům domek. Mohl by tam sice začít s vydělanými penězi podnikat, bojí se ale 

tamní mafie. Raději se pokusí najít novou práci a v případě neúspěchu plánuje pracovat 

opět v zahraničí. 

 

Do další skupiny patří lidé, kteří jsou v České republice již déle, většinou s nimi žije 

alespoň část jejich rodiny. Za ostatními jezdí na Ukrajinu jednou až dvakrát do roka. 
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V českém prostředí se docela dobře adaptovali, snaží se mu přizpůsobit svůj životní styl a 

jejich jazykové znalosti jsou na velmi dobré úrovni. Většina z nich by zde chtěla zůstat, 

někteří do doby, než se zlepší situace na Ukrajině, jiní napořád. Kontakty s Čechy jsou 

podstatně vyšší i na přátelské úrovni. V Čechách mají obvykle pronajaté byty, vlastní zde 

automobily, a to i přesto, že profese, kterou zde vykonávají je v mnoha případech nižší, než 

úroveň jejich vzdělání. Vedle zlepšení ekonomické úrovně je účelem jejich pobytu v České 

republice i možnost lepšího studia pro děti, které navštěvují české školy. Přesto si udržují i 

kontakty na Ukrajině, aby se v případě neprodloužení pobytu měli kam vrátit. O migraci do 

jiné země by neuvažovali. 

 

Seznámila jsem se s ukrajinskou dívkou Annou, která zde již čtvrtým rokem studuje. 

Připravuje se na doktorát z fyziky a její studium je hrazeno formou stipendia. Znalost její 

češtiny je na velmi dobré úrovni. Má zde již mnoho přátel jak mezi Čechy, tak i jinými 

cizinci. Našla si zde přítele z Bulharska a bydlí spolu v pronajatém bytě. Peníze vydělává 

převážně její přítel, ona zase  příležitostnými brigádami. Po dokončení studia plánuje 

nejspíše návrat na Ukrajinu, situace se ale bude odvíjet i podle budoucího vztahu s jejím 

přítelem. Anna se již velmi dobře integrovala do české společnosti, hlavně díky kontaktům 

ze svého studia. 

 

Do třetí skupiny patří ti, kteří mají v úmyslu zůstat v České republice trvale. Někteří zde 

mají už trvalý pobyt, ostatní o něj usilují. Na Ukrajinu se ale ve většině případech vrátit 

nechtějí. Kdyby museli Českou republiku opustit, přemístili by se do jiné evropské země. 

Mají velmi intenzivní snahu zapojit se do české společnosti, zajímají se o historii, kulturu i 

politiku. Jejich životní podmínky jsou podobné jako u druhé skupiny.  

 

K této skupině bych ráda uvedla příklad své kamarádky Káťy, která pochází z Kyjeva. 

Před osmi lety odjela do České republiky studovat, a již zde zůstala. Po několika letech 

studií ji její známá seznámila s jedním mužem, se kterým se  po velmi krátké době se vzali. 

Před dvěma lety se jim narodila holčička a ona je nyní na mateřské dovolené. Návrat zpět 

na Ukrajinu neplánuje, s manželem chtějí zůstat v České republice natrvalo, neboť zde má 

mnoho přátel a cítí se tu již jako doma. 
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Zajímavé je, že ani jedna z těchto skupin příliš nevyhledává kontakty s příslušníky nebo 

potomky starší ukrajinské migrace. Nenavštěvují jejich organizace a spolky, a ani 

nezakládají vlastní organizace.  

3. 2. Hlavní důvody současné pracovní migrace obyvatel 

Ukrajiny  

Při zamyšlení nad otázkou, co vede obyvatele Ukrajiny k emigraci do jiných zemí 

střední a západní Evropy, docházím na základě získaných informací  a vlastních poznatků z 

krátkodobého pobytu v této zemi k závěru, že jejich emigrace je motivována zejména 

následujícími důvody:  

3. 2. 1. Sociálně – ekonomické důvody 

Nejzávažnějším důvodem je celkově špatná sociálně - ekonomická situace na Ukrajině.  

Obyvatelé se často setkávají s  vysokou nezaměstnaností, která vyplývá z takzvané 

nadbytečnosti pracovní síly. Například v některých oblastech  Zakarpatské Ukrajiny, k 

jejímž problémům se podrobněji dostanu později, je takto nadbytečných až 50% z 

práceschopného obyvatelstva. Výzkum Centra strategických studií uvádí, že v roce 2000 

připadalo podle ukrajinských úřadů práce na jedno volné místo 17 nezaměstnaných, na 

Zakarpatí dokonce 58, a v některých oblastech země až neuvěřitelných 600 - 780 

nezaměstnaných. 

 

Jedním z důsledků vysoké nezaměstnanosti, která způsobuje velkou poptávku po 

pracovních místech a snižuje hodnotu práce, je proplácení velmi nízkých měsíčních mezd. 

Oficiálně se uvádí, že měsíční mzda se v některých oblastech pohybuje v průměru okolo 

životního minima, které činní 365 hřiven. Někteří obyvatelé na Zakarpatí však uvádějí, že 

jejich mzda činní okolo 120 hřiven měsíčně, případně že mzda není po určitou dobu 

vyplácena vůbec. Ministerstvo statistiky uvádí, že 80 % pracovníkům je vyplacení mzdy 

opožděno o dva až šest měsíců, a dvaceti procentům o více než šest měsíců. Podle 

informací Centra strategických studií dlužili zaměstnavatelé k 1. březnu letošního roku 

svým zaměstnancům na mzdách osm miliard hřiven. Nejde pouze o soukromé 

zaměstnavatele, neboť téměř třetina tohoto dluhu je způsobena státními podniky.  



 16 

Setkala jsem se z jedním Ukrajincem pracujícím v České republice, který před 

odjezdem z Ukrajiny neobdržel za svou práci mzdu za dobu osmi měsíců.   

Není ani neobvyklé, že v některých případech se pracovníkům vyplácí v peněžní formě 

pouze část mzdy a část ve formě šeků. Někdy se  zbytek mzdy proplácí dokonce 

v materiální formě.  

V mnoha případech nestačí proplácená mzda ani na pokrytí základních životních potřeb. 

Výjimkami nejsou ani případy, kdy lidé trpí hladem a jsou nuceni žebrat. Ceny potravin 

jsou vzhledem k výši výdělků neúměrně vysoké.  Růst cen je přitom v poslední době trvalý.  

Jak je situace závažná, dokládá i údaj Světové banky z roku 1997, podle kterého  se třetina 

obyvatel Ukrajiny (asi 17 miliónů lidí) nacházela pod hranicí chudoby.  

 

Vysoká nezaměstnanost má ještě další nepříznivý důsledek:je jím nelegální 

zaměstnávání. Jelikož spousta lidí nemá peníze na uživení rodiny, přijímá jakoukoliv práci, 

tedy i práci načerno. Podle odhadů Státního centra zaměstnanosti je na černém trhu práce 

zaměstnáno asi 8,5 miliónu občanů Ukrajiny, což je přibližně třetina ekonomicky aktivního 

obyvatelstva. 

 

Jak vyplývá z výše uvedených informací, panuje jedna z nejhorších hospodářských a 

ekonomických situací ze všech částí Ukrajiny v Zakarpatí. Jedním z důvodů je i ten, že zde 

70 % rozlohy oblasti tvoří hory a lesy. Špatnou hospodářskou situaci prohlubují i 

pravidelně se opakující povodně.  

 

Na vlastní oči jsem se přesvědčila  jaká je na Zakarpatské Ukrajině bída. Vesnice jsou 

od jakékoliv civilizace vzdáleny několik desítek kilometrů. Do zdravotního střediska, do 

školy nebo na úřady se musí dojíždět velmi složitě. Celou situaci ještě komplikuje špatný 

stav cest vedoucích do vesnic, pokud se o cesty v pravém slova smyslu ještě vůbec jedná. 

Autobusy jezdí málo, někdy nejedou pro malý počet cestujících vůbec. V některých 

oblastech není ani zavedena elektřina a plyn, jinde dodávka nefunguje od záplav v roce 

posledních povodní.   

 

Velkým problémem je obecně nízká vzdělanost obyvatel. Navštěvování školy je  totiž 

nejen velmi složité, ale také finančně náročné. Obdobné je to i s prací, které je  zde málo a 

dojíždění za ní je nákladné. Z některých vesnic z těchto důvodů odchází až 50 % obyvatel 
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ve věku 20 – 50 let za prací do ciziny, nejčastěji do České republiky. Na ulicích je tak vidět 

jen děti a staré, nebo nemocné lidi. Ti jediní zůstávají a čekají na podporu příbuzných 

z ciziny. Dokazuje to i následující údaj. Podle průzkumu  Centra strategických studií „je 

přibližně 90 % vesnické ekonomiky závislé na příjmech pracovních migrantů.“ Většina 

vydělaných peněz cirkulačních migrantů  jde tedy na podporu rodin na Ukrajině. Další údaj 

hovoří o tom, že zhruba u poloviny migrantů představují peníze vydělané v České 

republice okolo 75 % celkových příjmů rodiny. Většina ekonomických migrantů neplánuje 

po návratu na Ukrajinu vlastní podnikání, naopak plánují další vyjíždění za prací do 

zahraničí. 

 

Z uvedených problémů trápí obyvatele především neúnosně vysoká nezaměstnanost a 

nepravidelné vyplácení mezd zaměstnancům. Oficiální údaje o stavu nezaměstnanosti 

v Zakarpatí uvádějí 5-7 %, realita však ukazuje, že míra nezaměstnanosti se zde pohybuje 

neustále nad 10 %, v některých oblastech dosahuje až 50 %. „Jedním z důvodů 

rozcházejících se oficiálních a neoficiálních dat je značné administrativní zatížení lidí, kteří 

se obracejí na stát s žádostí o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti. Výše podpory 

v nezaměstnanosti se přitom pohybuje okolo 54 hřiven (přibližně 10 USD) měsíčně“.1 

 

 Počet nezaměstnaných na Zakarpatí přitom stále stoupá. Podle údajů Statistického 

úřadu bylo v této oblasti  k 1. dubnu 2003 evidováno 41,3 tisíc nezaměstnaných, což je o 

5,5 % více než loni.  Z této oblasti také pochází zhruba polovina ukrajinských pracovníků 

v České republice. Donedávna k nám přijížděli za prací převážně migranti 

z nejzápadnějších částí Ukrajiny, v současnosti se objevují migranti i z centrální a 

východní části Ukrajiny.  

 

Motivem určité části migrantů není pouze akutní překonání hranice chudoby, ale snaha 

o dlouhodobější a perspektivnější zlepšení vlastní ekonomické situace, zabezpečení vlastní 

rodiny, podmínek pro odchod do důchodu. Tito lidé se orientují více na získávání 

kvalifikovanější, pravidelně placené práce, na zvyšování vlastní kvalifikace včetně 

případného studia. 

 

                                                 
1 Ukrajina jako nástupní prostor migrace do Střední Evropy, Centrum Strategických studií 
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„Zkušenost s prací v zahraničí mají členové každé desáté ukrajinské  rodiny (10,2%), 

přičemž v západních oblastech je tento údaj mnohem vyšší (36,8%). Tam také žije největší 

procento těch, kteří mají v úmyslu v nejbližší době hledat práci za hranicí (43,5%)“.2 Je 

zřejmé, že rodiny, v nichž alespoň jeden člen pracuje za hranicemi, mají vyšší životní 

úroveň než ostatní rodiny.   

 

Za prací do zahraničí odcházejí většinou lidé mladšího věku. Podle výzkumu doc. 

Drbohlava se z 30 % jedná o osoby do 25 let, více jak dvě třetiny migrantů pak tvoří lidé 

v rozmezí 35 – 50 let. Většina všech uskutečněných výzkumů ukrajinské migrace uvádí, že 

muži vyjíždějí za prací daleko častěji než ženy. Více jak polovina všech migrantů dosáhla 

alespoň středoškolského vzdělání. Studie uvádí, že okolo 27 % z respondentů dotázaných 

v České republice mělo vysokoškolské vzdělání. Z těchto uvedených údajů lze dojít 

k závěru, že největší ochotu k migraci za prací mají muži nižší věkové skupiny s vyšším 

dosaženým vzděláním.   

3. 2. 2. Další důvody vedoucí k migraci 

Obyvatelé Ukrajiny neodcházejí do zahraničí jenom z ekonomických důvodů. I 

v dalších oblastech života na Ukrajině se totiž projevuje řada faktorů negativně 

ovlivňujících jeho kvalitu a posilujících migrační motivaci. 

Alarmující je dále úroveň poskytované zdravotní péče, která naprosto  neodpovídá 

špatné, v některých oblastech až  katastrofální zdravotní situaci. V posledních letech stále 

přibývá počet nemocných tuberkulózou, hepatitidou, cholerou či záškrtem. Střední délka 

života se zkracuje, roste kojenecká úmrtnost i úmrtnost mezi obyvatelstvem aktivního 

věku. 

Pro Ukrajinu je charakteristické mnohonárodnostní složení obyvatelstva, které vede také 

ke zhoršování národnostních vztahů. Při posledním sčítání lidu na Zakarpatí bylo zjištěno, 

že obyvatelstvo se skládá z více než 100 různých národností.   

Dalším faktorem  zmiňovaným hlavně žadateli o azyl  je obava z mafie, působící na 

Ukrajině, která díky své široké síti připravuje Ukrajince o část příjmů získaných na 

Ukrajině nebo dovezených ze zahraničí. Děje se tak pod pohrůžkou násilí nebo formou  

„výpalného“, postihující ve značné míře i tamní drobné podnikání. Ukrajinská mafie však 

                                                 
2 Ukrajina jako nástupní prostor migrace do Střední Evropy, Centrum Strategických studií 
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působí obdobně i na území České republiky, kde připravuje různými způsoby  pracující 

Ukrajince o část jejich výdělku. 

 

4. Legální pobyt cizinců na území České republiky  

4. 1.  Legislativa 

 

Na území České republiky může cizinec legálně pobývat  buď přechodně nebo trvale. 

Základním právním dokumentem upravujícím podmínky těchto typů pobytu je zákon č. 

326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pobytu). Zákon byl upravován několika 

novelami, z nichž poslední je novela č. 161/2006 Sb.  

 

Po vstupu ČR do Evropské Unie dělí zákon (v souladu s unijními předpisy) cizince, 

z pohledu podmínek vstupu a pobytu na území ČR, do dvou kategorií. První zahrnuje 

občany států EU3, kteří mají právo volného pobytu i pohybu, druhá občany tzv. třetích 

států, kteří musí o povolení k vstupu a pobytu žádat. Výjimku tvoří státy, se kterými je 

sjednána smlouva o zrušení vízové povinnosti (jednostranná či dvoustranná). Tzv. černý 

seznam označuje občany států, kteří si musí před vstupem do ČR vyřídit vízum; tzv. bílý 

seznam označuje cizince osvobozené od vízové povinnosti. Další řádky se věnují kategorii 

cizinců, která o vízum žádat musí.  

    

4. 2. Přechodný pobyt 

 Cizinec může na území České republiky přechodně pobývat na základě krátkodobého, 

dlouhodobého, diplomatického nebo zvláštního víza. Mezi krátkodobá víza opravňující 

cizince k přechodnému pobytu v České republice patří průjezdní vízum, letištní vízum a 

                                                 
3  Do této kategorie patří i občané států, které jsou vázány Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru 
nebo (za určitých podmínek stanovených zákonem)i rodinní příslušníci občanů EU, kteří sami nejsou občané 
těchto států. 
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vízum k pobytu do 90 dnů, dlouhodobé vízum je vízum k pobytu nad 90 dnů. Doba 

platnosti víza k pobytu nad 90 dnů je 365 dnů. Pokud trvá stejný účel, pro který bylo vízum 

vydáno déle než jeden rok, může cizinec požádat o povolení k dlouhodobému  pobytu. 

Od 1.5.2004 se tak nahradila dřívější možnost opakovaně platnost víza prodloužit (o 365 

dní). Pokud by chtěl cizinec v průběhu pobytu na území České republiky změnit účel 

pobytu, musí podat novou žádost o nový účel pobytu na zastupitelském úřadě ve své zemi. 

Účel pobytu tedy nelze změnit v České republice, jak se mnozí cizinci mylně domnívají.4 

Povolení k dlouhodobému pobytu se vydává formou průkazu o povolení k pobytu, resp. 

štítku o povolení k pobytu, který se vyznačuje do cestovního dokladu cizince. Doba jeho 

platnosti se stanoví v závislosti na povoleném účelu pobytu.  

 

O udělení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na 

území je cizinec oprávněn požádat, pokud splní podmínky stanovené v cizineckém zákoně 

(§ 42a). Pokud cizinec žádá o prodloužení pobytu za účelem zaměstnání, musí předložit 

doklad o prodloužení povolení k zaměstnání. Pokud je účelem jeho prodloužení podnikání 

v ČR, je cizinec povinen předložit potvrzení finančního úřadu a správy sociálního 

zabezpečení, že nemá žádné nedoplatky.    

 

K žádosti o udělení víza k pobytu do 90 dnů  za účelem zaměstnání je cizinec povinen 

předložit povolení k zaměstnání, vydané úřadem práce České republiky, opravňující 

k výkonu zaměstnání do 90 dnů, cestovní doklad, fotografii, peněžitou částku ve výši 

nákladů spojených s vycestováním z území našeho státu zpět do státu jeho trvalého pobytu, 

doklad o zajištění ubytování cizince po dobu jeho pobytu na našem území a doklad o 

zdravotním pojištění po dobu pobytu. V případě jiného účelu pobytu, než je zaměstnání 

cizince na našem území, musí předložit policii ověřené pozvání nebo prostředky k pobytu 

na území dle § 13, zákona o pobytu. 

 

Náležitosti k udělení víza k pobytu nad 90 dnů  jsou obdobná jako k pobytu do 90 dnů, a 

žadatelé navíc předkládají výpis z evidence Rejstříku trestů a obdobný doklad státu, jehož 

je cizinec státním občanem.  

                                                                                                                                                    
 
4 Informace poskytnutá tiskovou mluvčí Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie por. Krejčí 
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4. 3. Trvalý pobyt 

Cizinec může v České republice požádat o trvalý pobyt. Povolení k trvalému pobytu 

uděluje Policie České republiky buď bez podmínky, nebo za podmínky předchozího 

nepřetržitého pobytu na území ČR.  Bez podmínky předchozího pobytu se povolení uděluje 

např. z humanitárních důvodů, nebo pokud se jedná o nezletilé dítě či zletilé nezaopatřené 

dítě (další důvody a podmínky k udělení pobytu jsou stanoveny v § 66 cizineckého 

zákona). Za podmínky předchozího nepřetržitého pobytu  v délce pěti let je každý cizinec 

oprávněn o toto povolení požádat. Povolení se vydává ve formě štítku o povolení 

k trvalému pobytu a vyznačuje se do cestovního dokladu.  

 

Cizinec může také zažádat o udělení státního občanství České republiky. Musí však 

splňovat stanovené podmínky, které určuje zákon o nabývání a pozbývání státního 

občanství v České republice.5 Další možností, jak může cizinec pobývat v České republice 

legálně je požádat zde o azyl. Podrobný popis azylové procedury a typy azylových zařízení 

jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2.  

 

4. 4. Údaje o občanech Ukrajiny pobývajících na území ČR 

 

V roce 2004 podalo žádost o vízum do ČR 90 010 občanů Ukrajiny. K 31. prosinci 

stejného roku byl povolen pobyt na území České republiky  78 263 občanům Ukrajiny, 

z toho 65 001 osob zde pobývalo na povolení k dlouhodobému pobytu a 13 262 osob se  

statusem trvalého pobytu, přičemž první skupinu tvoří především klasičtí ekonomičtí 

migranti a druhou sjednocené rodiny. Ukrajinci tak tvoří zhruba 30% ze všech cizinců 

s povoleným pobytem na území České republiky. Tradičně nejvíce cizinců bylo hlášeno k 

pobytu v Praze. Z cizinců pobývajících zde dlouhodobě tvořili  41% občané Ukrajiny. 6  

 

                                                 
5 Jedná se o povolení k trvalému pobytu v České republice po dobu nejméně pěti let, pozbytí cizího státního 
občanství (pokud se nejedná o osobu s přiznaným postavením uprchlíka nebo o osobu bez státního 
občanství), pětiletá trestní bezúhonnost a znalost českého jazyka. Státní občanství může cizinec také nabýt 
narozením - pokud má jednoho rodiče české národnosti, osvojením, určením otcovství, nalezením na území 
České republiky či  prohlášením. Státní občanství uděluje Civilně správní úsek na ministerstvu vnitra. 
6 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2004 
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5.  Nelegální pobyt cizinců na území České republiky  

 

Na území České republiky pobývá, stejně jako v ostatních evropských zemích, řada 

cizinců nelegálně. Tak je tomu i u migrantů z Ukrajiny, odkud značná část migrantů vyjíždí 

za hranice nelegálně nebo bez potřebných dokladů. K 28. červnu 2000 byla zavedena 

vízová povinnost s Ukrajinou, což mělo příliv migrantů značně omezit. Ve stejném roce (a 

poté ještě v roce 2002) došlo i k dalším změnám v legislativě - v zákoně o pobytu cizinců 

na území České republiky a v zákoně o azylu.   

 

Přísnější legislativa a zavedení vízové povinnosti měla opravdu za následek snížení 

počtu přijíždějících Ukrajinců, to ovšem ale podle expertů neznamená, že by tito lidé 

zmizeli z českého trhu úplně. Mohli se pouze přesunout do nelegální sféry, či svůj pobyt 

„legalizovat“ například pomocí živnostenského listu, falešných dokumentů legalizujících 

pobyt, nebo sňatkem s občanem České republiky.7 

Přestože nelze zjistit přesný počet nelegálních migrantů v České republice, tvoří 

Ukrajinci pravděpodobně nejvíce početnou skupinu ze všech. 

Pro nelegální migraci se používá dvou termínů. Nelegální migrace přes státní hranice, a 

nelegální migrace na území České republiky – porušování pobytového režimu. 

5. 1. Nelegální migrace přes státní hranice 

Nelegální migrace přes státní hranice zahrnuje případy nelegálního vstupu osob,  které 

nedovoleným způsobem překročí státní hranice České republiky, nebo se o to prokazatelně 

pokusí. Patří sem i případy nedovoleného způsobu opuštění státu.8 

 

Jeden z nejčastějších způsobů nelegálního vstupu na území jiného státu je pomocí 

mezinárodně organizovaných převaděčských skupin nebo-li „za asistence druhé osoby“. 

Často je zneužívána bezvýchodná situace migrantů, kteří tak vidí jedinou možnost, jak se 

přes hranice dostat. Převaděčské skupiny jsou dobře organizované, rok od roku se jejich 

                                                 
7 Zilynskyj, B.; Kočík, R.: Ukrajinci v ČR in Šišková 2001 
8 Migrace na území ČR ve statistikách 
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činnost zdokonaluje, a proto je běženci stále více využívána. Tím se stává v rámci  

organizovaného zločinu značně ziskovou aktivitou.  

 

S převaděčstvím také souvisí padělání a pozměňování cestovních dokladů,  a to na 

profesionální úrovni. „Jde o jednu z nejzávažnějších forem nelegální migrace, v mnoha 

případech je napojena na organizovaný zločin, ať už posuzujeme samotný proces 

obstarávání neregulérních dokladů, nebo trestnou činnost, která se na ni napojuje 

následovně.“9 Za obstarání neregulérních cestovních dokladů platí zájemci obrovské 

finanční částky.  

 

Dalším problémem je stále se zvyšující počet opakovaných nelegálních přechodů, což  

svědčí o snaze běženců dostat se do zemí západní Evropy za každou cenu.  K nelegálnímu 

přechodu hranic dochází nejčastěji v úkrytech dopravních prostředků, především v 

úložných prostorách motorových vozidel, vlaků a letadel.    

 

Při nelegálním překročení státních hranic směrem do České republiky bylo v roce 2004 

zadrženo 878 občanů Ukrajiny, což je zhruba o 300 více než v předešlém roce. Nejvíc osob 

bylo zajištěno na státních hranicích se SRN (355 osob), s Rakouskem (275 osob) a 

s Polskem (193 osob)10. Nejčastěji se jednalo o používání neregulérních cestovních 

dokladů. To se ještě více rozmohlo po rozšíření Evropské Unie o nové členské státy, neboť 

se začalo využívat právě dokladů nových členských států.  

5. 2. Nelegální migrace na území ČR – porušování pobytového 

režimu 

Daleko četnější jsou ale případy porušování pobytového režimu, především 

nevycestování po uplynutí doby platnosti víza. Na Ukrajině jsem se setkala s jedním 

mladým mužem, jehož zkušenost je obecným příkladem tohoto typu nelegální migrace. 

Před časem pracoval jako dělník v Břeclavi. Po vypršení víza zůstal pracovat i nadále 

v České republice, a to až do doby, kdy byl odhalen cizineckou policií a deportován  zpět 

                                                 
9 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2004 
10 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2004 
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na Ukrajinu. V současné době pracuje v Moskvě a má zákaz pobytu v České republice na 

několik let. Pokud tedy  mluvíme o nárůstu nelegální migrace, jedná se hlavně o tento druh. 

 

Nelegální migrace na území České republiky zahrnuje případy nelegálního pobytu 

osob, které tak porušují zákonem předepsané podmínky pro pobyt cizinců na našem území. 

Tato situace může nastat dvěma  způsoby. Cizinec vstoupí na území České republiky 

neoprávněně, aniž byl jeho nelegální vstup odhalen a pobývá zde dál, nebo cizinec vstoupí 

na území České republiky legálně, ale po uplynutí lhůty povoleného pobytu nevycestuje a 

pobývá zde dále bez povolení. V obou případech jde o tzv. cizince v nelegální situaci. 

 

V roce 2004 převládali mezi všemi zajištěnými cizinci s neoprávněným pobytem na 

území České republiky jednoznačně občané Ukrajiny. Jednalo se o 12 491 osob,z čehož 

bylo 3 440 občanů Ukrajiny zjištěno útvary Policie České republiky na hraničních 

přechodech při nelegálních výjezdech z České republiky, a  9 051 občanů Ukrajiny bylo 

zadrženo při kontrolních a bezpečnostních akcích ve vnitrozemí. Počet nelegálních 

migrantů zadržených ve směru z území České republiky se snížil o 56% oproti minulému 

roku.11  

 

Závažným problémem v řešení této situace je zpráva,  kterou potvrzuje většina 

Ukrajinců, kteří přesáhli dobu pobytu v České republice, o stále se zvyšující korupci na 

státních hranicích a nedůslednosti při otiskování výstupních razítek do pasů orgány 

hraniční kontroly. Důvěrné informace jednoho ukrajinského pracovníka, který v České 

republice pracuje již několik let, se shodují i s informacemi z dokumentu české televize.12  

V obou případech se uvádí, že na hraničních přechodech se často za úplatek „promíjí“ 

překročení doby platnosti víza.   Řidič autobusu vybere pasy, a pokud cestující tuto dobu 

přesáhli, mají do něj vložit za každý měsíc 1000 Kč. Poté jsou jim pasy vráceny bez razítek 

a tak mohou o nové vízum znovu požádat.  V případě, že by  ale vše  fungovalo tak jak má,  

a do pasu by bylo zaznamenáno, že cizinec povolenou dobu překročil. pak by neměl 

možnost po určitou dobu další vízum získat.  
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6. Legální zaměstnávání cizinců v České republice 

 

6. 1. Legislativa 

 

Zaměstnávání cizinců v České republice je upraveno v zákoně o zaměstnanosti (č. 

1/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), který stanoví základní podmínky a předpoklady 

pro zaměstnávání a práva a povinnosti cizince, který o zaměstnání žádá. Další podmínky 

pro výkon práce upravují mezinárodní smlouvy o vzájemném zaměstnávání, sjednané mezi 

Českou republikou a dalšími státy.  

 

Cizinci mohou na území České republiky i samostatně podnikat za stejných podmínek 

jako občané České republiky. Pro úpravu podnikání v České republice slouží jednak 

Obchodní zákoník jako základní právní norma a živnostenský zákon, upravující 

předpoklady pro výkon živnostenského podnikání. Každý cizinec, který má zájem o 

podnikání v České republice, zde musí mít vydán živnostenský list, opravňující 

k podnikání. Základním předpokladem pro zahájení podnikání každého cizince je jeho 

registrace coby podnikatele u příslušného soudu České republiky v Obchodním rejstříku.  

          

Zaměstnávání občanů Ukrajiny probíhá na základě Dohody mezi vládou České 

republiky a vládou Ukrajiny o vzájemném zaměstnávání občanů České republiky a občanů  

Ukrajiny, kterou uzavřela Česká republika s Ukrajinou dne 21. března 1996.13 Tato 

Dohoda je zveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 67/1999 Sb. Dne 1.1.2001 vstoupila 

v platnost nová dohoda mezi vládou ČR a vládou Ukrajiny podepsáním protokolu o 

vzájemném zaměstnávání.  Znění nového protokolu  je k dispozici na všech úřadech práce.  

6. 2. Zprostředkování zaměstnání 

Základní informace o zaměstnávání a povolování pobytu poskytují v zahraničí 

zastupitelské úřady České republiky. V České republice zprostředkovávají zaměstnání 

                                                                                                                                                    
11 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2004 
12 Dokument „Ukrajinská cesta“  - Česká televize, redakce publicistiky, 2002 
13 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o podepsání této Dohody je přiložen v příloze č. 6  
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státní úřady práce, soukromé zprostředkovatelny  (tzv. agentury práce), popř. Ministerstvo 

práce a sociálních věcí. Nabídku volných pracovních míst lze získat buď přímo nebo na 

internetových stránkách jednotlivých úřadů práce a u některých soukromých 

zprostředkovatelen. 

  

Úřady práce se zabývají kromě jiného informační a poradenskou činností. Je tedy možné 

obrátit se s dotazem na možnost a podmínky zaměstnání na konkrétní úřad práce příslušný 

podle místa, kde chce cizinec pracovat, nebo na kterýkoliv úřad práce, nacházející se 

v každém okresním městě. Úřady práce poskytují všechny zprostředkovatelské, informační 

a poradenské služby bezplatně.  

 

Soukromé zprostředkovatelny musejí mít k takovéto činnosti povolení vydané 

Ministerstvem práce a sociálních věcí. Všechny tyto soukromé agentury s licencí jsou 

zveřejněny na portálu MPSV. Musí splňovat určité podmínky a dodržovat zákonem 

stanovená pravidla, která mají zabezpečit žadateli o práci určitý stupeň kvality a 

korektnosti. MPSV však tyto podmínky nemůže zaručit a proto by se nespokojení klienti 

měli obrátit na příslušný úřad práce, který na základě stížnosti danou agenturu zkontroluje.  

Zprostředkovatelny jsou rozděleny podle toho, za jakou úhradu a pro koho jsou jejich 

služby poskytovány.  Jejich hlavní činností je vyhledávání pracovních míst pro uchazeče o 

zaměstnávání, informační a poradenská činnost, a také zprostředkování práce formou 

dočasného přidělení zaměstnance agentury k výkonu práce pro jinou právnickou nebo 

fyzickou osobu. Zabezpečují i další náležitosti spojené s legálním zaměstnáváním, zejména 

získání povolení k zaměstnání.  

6. 3. Získávání legálního zaměstnání  v České republice 

Zaměstnání na území České republiky může cizinec vykonávat jen tehdy, jestliže mu 

bylo uděleno povolení k zaměstnání a na jeho základě i povolení k pobytu. Povolení 

k zaměstnání v České republice vydávají úřady práce. Povolení k pobytu za účelem 

zaměstnání vydává zastupitelský úřad České republiky.  
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6. 3. 1. Povolení k zaměstnání 

 
Aby si cizinec mohl potřebné dokumenty vyřídit,  musí nejdříve navázat kontakt se 

zaměstnavatelem. Výsledkem by měl být příslib zaměstnání, popř. předběžná pracovní 

smlouva. Poté cizinec podá místně příslušnému úřadu práce na příslušném formuláři 

„Žádost o povolení k zaměstnání“ ke konkrétnímu zaměstnavateli. Tuto žádost doplní 

příslibem zaměstnání nebo předběžnou pracovní smlouvou a dalšími doklady souvisejícími 

s výkonem práce (doklady o vzdělání, praxi, výpis z rejstříku trestů apod.). V případě 

kladného vyřízení příslušným úřadem práce cizinec rozhodnutí o povolení k zaměstnání 

získá. Je nutné, aby si s pomocí zaměstnavatele nebo sám zabezpečil ubytování na dobu, na 

kterou je vydané pracovní povolení.  

          

V případě, že cizinec nemá možnost vyřídit si povolení k zaměstnání v České republice 

v době svého turistického pobytu, případně pobytu povoleného za jiným účelem, může tak 

učinit i na Ukrajině, a to třemi způsoby. Cizinec má možnost sám se spojit s úřady práce 

v České republice a o povolení zažádat, nebo žádost podat prostřednictvím zaměstnavatele 

nebo zprostředkovatelny na základě plné moci.  

 

6. 3. 2. Povolení k pobytu za účelem zaměstnání      

 
Poté musí cizinec zažádat o povolení k pobytu, které podává u zastupitelského úřadu 

České republiky. K této žádosti dokládá povolení k zaměstnání a další dokumenty, 

vyžadované podle zákona o pobytu cizinců (zejména cestovní doklad a doklad o zajištění 

ubytování po dobu pobytu na území České republiky). V případě, že cizinec splňuje 

veškeré podmínky, zastupitelský úřad mu vydá příslušné vízum k pobytu za účelem 

zaměstnání po dobu do 90 dnů nebo nad 90 dnů. Pro vydání víza k pobytu nad 90 dnů, 

které vydává Policie České republiky, je nutné předložit i výpis z evidence Rejstříku trestů  

České republiky a obdobný doklad státu, jehož je cizinec občanem. Vízum k pobytu za 

účelem zaměstnání vyznačuje zastupitelský úřad cizinci do cestovního dokladu. Jakmile 

má cizinec všechna příslušná povolení vyřízená, může přijet do České republiky. Zde 

sepisuje se zaměstnavatelem pracovní smlouvu a nastupuje do zaměstnání.  
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6. 4. Administrativní postup při získávání občanů Ukrajiny 

k zaměstnání v České republice 

Tento postup byl upraven Protokolem o administrativních postupech při technicko-

organizačním provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o 

vzájemném zaměstnávání občanů. 

 

Zaměstnavatel může zažádat příslušný úřad práce o povolení získat občany Ukrajiny 

k zaměstnání i sám. Nejprve  musí nahlásit volná místa a poté je po dobu několika týdnů 

ověřováno, zda není možné tato místa obsadit českým uchazečem o zaměstnání. Pokud se 

prokáže, že o volné místo nemá zájem žádný český uchazeč, vyzvedne si zaměstnavatel na 

úřadě práce tiskopis „Žádost o povolení získat občany Ukrajiny k zaměstnání“. Při podání 

žádosti zaměstnavatel doloží úřadu práce úředně ověřené listiny. Jedná se o oprávnění 

k podnikání, návrh pracovní smlouvy cizince v souladu se zákoníkem práce, adresu 

ubytování cizince a způsob úhrady ubytování, způsob zajištění finančních prostředků na 

cestu cizince do státu jeho trvalého pobytu při ukončení pracovního poměru a doklad o 

pracovní způsobilosti cizince přeložený do češtiny a úředně ověřený.  

 

V případě kladného rozhodnutí vydá úřad práce zaměstnavateli tiskopis „žádost o 

povolení k zaměstnání cizince“, kterou zaměstnavatel doručí cizinci spolu s návrhem 

pracovní smlouvy. Při vyplňování žádosti cizinec spolupracuje se zaměstnavatelem. Ten 

poté vyplněnou žádost doloží spolu s fotokopií cestovního dokladu a fotografií úřadu 

práce. V případě vydání kladného rozhodnutí doručí zaměstnavatel toto rozhodnutí cizinci.  

 

Povolení k zaměstnání platí pouze pro určitý výkon práce u konkrétního zaměstnavatele, 

který je v povolení uveden, pro určené  místo a  určitou dobu, která není delší než jeden 

rok. Pokud se oba dohodnou na další spolupráci, je možné podat u úřadu práce novou 

žádost a dobu zaměstnání opakovaně prodlužovat.   

 

Povolení k zaměstnání pozbývá platnosti nejen uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, 

ale také skončením zaměstnání před uplynutím této doby. Toto povolení je k jinému 

zaměstnavateli nepřenosné.  
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 Bohužel spousta cizinců není dobře informována o tom, že musí respektovat všechny 

údaje uvedené v povolení k zaměstnání. Domnívají se, že k práci stačí mít pracovní  

povolení, a na tom, jakou práci dělají a pro koho, nezáleží. Pokud by totiž zaměstnavatel 

chtěl cizinci uložit jinou práci a v jiném místě, než bylo domluveno, nebo pokud 

zaměstnanec chce změnu sám, musí znovu zažádat o nové povolení, s příslušnými 

změnami.    

   

V některých případech se ale povolení k zaměstnání nevyžaduje. Tyto výjimky upravuje  

zákon o zaměstnanosti. Vízum za účelem zaměstnání je však povinné v každém případě, 

tedy i když cizinec není povinen žádat o povolení k zaměstnání.  

 

Poplatky spojené s vydáváním povolení k zaměstnání a s udělováním víza k pobytu za 

účelem zaměstnání upravuje zákon o správních poplatcích. U povolení k zaměstnání 

zaplatí cizinec částku 500 Kč, pokud toto povolení získá. Zaměstnavatel, který žádá o 

povolení k získání zaměstnanců ze zahraničí, zaplatí za toto povolení 2000 Kč.  Poplatky 

za vízum k pobytu za účelem zaměstnání souvisejí již s podáním žádosti o udělení tohoto 

víza. Jednorázové vízum k pobytu do 90 dnů stojí 800 Kč, vícenásobné na stejnou dobu 

pak stojí 3000 Kč. Vízum k pobytu nad 90 dnů vyjde na 1000 Kč.14 

6. 5. Údaje o zaměstnávání ukrajinských občanů v ČR 

Druhou nejpočetnější skupinu cizinců na trhu práce České republiky tvoří opět 

Ukrajinci. K 31. 12. 2004 bylo evidováno 22 399 držitelů platných povolení k zaměstnání a 

bylo vydáno 23 254 živnostenských oprávnění.15 Nejvíce občanů Ukrajiny s povolením  

k zaměstnání bylo evidováno v roce 1996 (42 056). Po zavedení regulačních opatření při 

udělování pracovních povolení Ukrajincům však jejich počet výrazně klesl.16 V současné 

době pracuje v České republice podle počtu legálních povolení okolo 50 tisíc Ukrajinců. 

Počet nelegálních pracovníků z východu je však dost neurčitý. Odhaduje se počet okolo 20 

až 150 tisíc.  

 

                                                 
14, Informace poskytnutá vedoucím oddělení zahraniční zaměstnanosti Mgr. Tichým 
15 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2004 
16 Horáková, M.: zaměstnávání cizinců v ČR 
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Podle informací Dušana Doskočila - českého konzula v Kyjevě, přichází denně na 

konzulát 30 – 40 občanů s žádostí o pracovní povolení. Přestože Česká republika 

s Ukrajinou pravidelně uzavírají smlouvu o zaměstnávání cizinců, využívá se zhruba 

polovina z domluvených pracovních povolení. Je to především proto, že celá procedura je 

velmi složitá a zdlouhavá.   

 

7. Nelegální zaměstnávání – obchodování s lidmi na území 

České republiky 

Na složitý a byrokratický způsob vyřizování legálního pracovního povolení, velmi 

pružně zareagoval s postupem času stále více propracovaný komplexní systém 

poskytovaných služeb, který je pro svou rychlost a jednoduchost vyhledáván daleko častěji. 

Zprostředkovatelé těchto služeb často využívají k obstarávání potřebných formalit 

nelegální cesty, obcházejí zákony, či padělají doklady. Mezi zájemci o práci jsou značné 

rozdíly v informovanosti. Někteří jsou si vědomi toho, že jejich dokumenty byly obstarány 

nelegální cestou, mohou být neplatné a přesto riskují, že je policie odhalí. Další zájemci 

sice vědí o nelegálním získání dokumentů, ale netuší, že nemusí být platné. To se často 

dozví až v České republice, kde již nejde nic dělat. Poslední skupina zájemců předpokládá, 

že za peníze, které zprostředkovateli zaplatili, obdrží vše platné a to legální cestou.  

 
7. 1. Problematika ukrajinské nelegální migrace  
  
 

Důvodů, proč občané Ukrajiny využívají v tak velké míře nelegálních způsobů 

získávání všech povolení a víz je hned několik. Především pro obyvatele Zakarpatské 

Ukrajiny je vyřízení např. pracovního víza časově i finančně velmi náročné. Na český 

konzulát v Kyjevě se musí žadatel dostavit celkem třikrát (v Kyjevě je jediný konzulát 

v celé Ukrajině). Při první návštěvě dostane žadatel pouze datumový lístek, kdy má přijít 

odevzdat žádost, při druhé předkládá žádost a potřebné dokumenty a při poslední návštěvě 

vyzvedává vyřízené doklady. Přitom třikrát absolvovaná cesta ze Zakarpatí do Kyjeva stojí 

okolo 60 USD, což je asi dvojnásobek průměrné měsíční mzdy v této oblasti. Celé vyřízení 

pracovního povolení může trvat i půl roku a včetně příslušných poplatků stojí 6 000 Kč.  
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Sítě nelegálních ukrajinských zprostředkovatelů však šíří do prostředí ukrajinských 

migrantů zavádějící informace o potřebných částkách až 30 000 Kč za vyřízení veškerých 

povolení. Těmito způsoby odrazují Ukrajince od legálního vyřízení dokladů a nabízejí jim 

„zlevněné“ přístupy k pracovním pobytům v České republice, které jsou založeny na 

různých formách obcházení našich platných zákonů. Vyřízení pracovního víza na půl roku 

přijde s využitím těchto zprostředkovatelů na 550 dolarů, což je téměř dvojnásobek 

oficiální ceny. „…K tomu je třeba připočítat výdaje na vydání notářsky ověřených plných 

mocí (10-20 dolarů), kopií (5-10 dolarů), potvrzení o bezúhonnosti z obou zemí (15-30 

dolarů), potvrzení z úřadu práce a dokonce i cestovních pasů (50-250 dolarů). Většina 

Ukrajinců si podobné výdaje nemůže dovolit, případně nevěří, že je možné získat práci 

legálním způsobem, a podstupují raději riziko práce nelegální.“17  

 

7. 1. 1. Klientský systém 

 

Vzhledem k tomu, jak složitou se zdá pro občany Ukrajiny standardní cesta k vyřízení 

pracovního povolení a víza - může trvat i půl roku, využívá z nich značná část při hledání 

práce a vyřízení potřebných dokladů služeb zprostředkovatelů – klientů.18 Jedná se o 

ukrajinské podnikatele, kteří pro české zaměstnavatele shánějí levnou pracovní sílu. 

Ukrajinským krajanům zase různé služby od zajištění pracovních víz, přes zprostředkování 

živnostenského oprávnění, založení a registraci firmy až po nelegální zaměstnání. 

V současné době jsou tyto služby rozšířené tak, že pracovní trh s Ukrajinci podléhá z 90 % 

klientům. Podle slov ukrajinského klienta uvedených v dokumentu „Ukrajinská cesta“ 

České televize vyplývá, že  70% Ukrajinců zaměstnaných prostřednictvím klientů pracuje 

bez řádného povolení.  

 

Klienti působí na Ukrajině i v České republice. V prvním případě nabízejí a 

zprostředkovávají práci, vyřizují potřebné dokumenty k cestě, zajišťují ubytování apod. To 

vše ještě před odjezdem pracovníka od ČR. V druhém případě klienti přebírají 

                                                 
17 Livínský, Kočík, 2003a in Pilotní výzkum prostředí obchodu s lidmi na území České republiky 
18 Na rozdíl od klasického významu slova klient, je mezi vlastními aktéry tímto pojmem označován ten, kdo 
práci zprostředkovává dalším osobám 
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zaměstnance z Ukrajiny nebo vyhledávají mezi krajany nové zájemce o práci přímo v ČR. 

Vztah mezi klientem a ukrajinským pracovníkem nekončí vyřízením dokumentů a 

zajištěním práce, ale ve většině případů zůstává pracovník pod „ochranou“ 

zprostředkovatele po celou dobu jeho práce v České republice. Klient pobírá jeho mzdu, 

z níž odebírá značnou část peněz  na daně, úplatky, ubytování, svoji provizi apod.  

 

Další Ukrajinec, s nímž jsem hovořila, pracuje v Čechách pro jednu stavební firmu. Ví, 

že zprostředkovatel pobírá od firmy za jeho práci 100 Kč/hod. On však od klienta dostává 

pouze 40 Kč. Pracovníci tak měsíčně odevzdají klientovi zhruba 5000 – 8000 Kč.  V této 

částce je zahrnuto i riziko pokuty za nelegální zaměstnávání, kterou by měl platit za 

normálních okolností zaměstnavatel. Smlouvy  mezi zaměstnavatelem a klientem však 

obvykle obsahují dodatek, že za pracovní povolení odpovídá klient. Zaměstnavatel se tím 

zbavuje odpovědnosti za zaměstnávání pracovníků bez pracovního povolení a pokutu až do 

výše milionu korun tak platí klient. Aby byla tato „spolupráce“ pro klienta lukrativní, 

zaměstnává zhruba 100-200 lidí. 

 

 Klienti, kteří v České republice většinou již několik let legálně žijí, mají dobré kontakty 

jak s českými, tak ukrajinskými úřady ale i s českými zaměstnavateli. Ve své činnosti 

používají často kombinaci legálních a nelegálních postupů. Jen část těchto 

zprostředkovatelů vykonává tuto činnost na základě povolení vydaného ministerstvem 

práce a sociálních věcí. 

 

7. 1. 2. Vývoj  klientského systému 

 

Vývoj klientského systému v naší republice měl tři etapy. Živelné období od počátku 90. 

let do roku 1996, transformační období do roku 2000 a stabilizační období, které probíhá 

nyní. Na začátku devadesátých let provázel politické i ekonomické změny legislativní 

chaos, takže příliv pracovníků z Ukrajiny nebyl včas podchycen a legislativně zaopatřen. 

Realizace poptávky a nabídky pracovního trhu probíhaly pod širým nebem například na 

výstavišti v Holešovicích. Informace o místech si předávali rodinní příslušníci. Tento chaos 

trval až do prvních legislativních změn.  
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Od roku 1996 se zavedla regulační opatření při udělování pracovních povolení občanům 

Ukrajiny a zavedly se roční kvóty. Tento způsob regulace trhu práce opět nebyl zcela 

šťastný. Kvóty nebyly naplněny, přestože zájemců bylo více než dost. Zato se zvýšil počet 

Ukrajinců v ČR za účelem podnikání anebo sloučení rodiny. „ … nabídka pracovní síly 

začala ve druhé polovině 90. let převyšovat poptávku a získání zaměstnání nebylo již tak 

snadné, zvyšovala se rizika perzekuce ze strany českého státu. Zejména pro velké podniky, 

zaměstnávající pracovní migranty začalo být výhodnější najímat si na práci firmy a nikoliv 

jednotlivce. Odpovědnost za pracovníky nesla zprostředkující firma a nikoliv podnik, pro 

který byla práce v Čechách vykonávána…„ 19 V polovině 90. let se začal tvořit klientský 

systém, který reagoval na legislativní změny, především v administrativě a s tím spojené 

narůstající transakční výdaje. Systém využíval svých znalostí českého prostředí, legislativy 

a kontaktů na trh práce, které poskytoval někdy až bezradným zájemcům z Ukrajiny.  Také 

pro české firmy se díky zprostředkovateli jednalo o značné zjednodušení náboru levné 

pracovní síly. Klienti, kteří dříve byli jen jako zástupci pracovních skupin, začali tvořit 

tento systém formou právnických osob různého typu. 

 

Situace se pro ukrajinského  žadatele ještě více zhoršila po červnu 2000, kdy byla 

zavedena vízová povinnost mezi Českou republikou a Ukrajinou. Nábor pracovní síly se 

tak stále častěji odehrává už na Ukrajině. Vyřízení  pracovních víz trvá řadu měsíců, 

přičemž žadatelé stráví ve frontách před českým zastupitelským úřadem v Kyjevě i několik 

týdnů.  Podle neoficiálních výpovědí dává úřad při vyřizování víz přednost pracovníkům 

zprostředkovatelských firem. Klientský systém, trh práce a státní instituce obou zemí se tak 

stávají tržištěm migračních služeb. 

 

7. 1. 3. Získávání pracovníků na Ukrajin ě 

 

  Klienti se mohou dělit na různé typy, například podle místa kde dochází ke 

kontaktování, podle typu a rozsahu poskytovaných služeb apod.  

 

Do této kapitoly spadají klienti, kteří zprostředkovávají práci a potřebné doklady již na 

Ukrajině. Jedná se buď o jednotlivce či skupiny, kteří „verbují“ zájemce o práci „na ulici“ 

                                                 
19 Uherek 2005 in Pilotní výzkum prostředí obchodu s lidmi na území České republiky 
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nebo o celé cestovní kanceláře, působící jako pololegální zprostředkovatelské agentury. 

Někdy dochází k nabídce práce i prostřednictvím oficiálních médií, především v tisku a na 

internetu. Klienti nabízejí vyřízení všech potřebných dokumentů, jako jsou pracovní 

povolení, vízum, smlouva se zaměstnavatelem apod. Tato cesta se zdá být mnohdy 

výhodnější než legální způsob, neboť zprostředkovatelé vyřizují v České republice vše na 

základě plné moci, a zájemce o práci přijede pouze osobně podepsat vyřízené dokumenty. 

Rozhodující je i krátká doba, za kterou jsou zprostředkovatelé schopni dodat potřebné 

doklady. Oproti zdlouhavé a někdy i neúspěšné cestě přes úřady je tato možnost velmi 

lákavá i přes svoji vysokou cenu.  

 

Rizika, která jsou spojena s využíváním služeb klientů jsou velká. Zájemci o práci se 

často ještě před odjezdem zadluží zprostředkovateli, dostávají se do postavení „dlužního 

otroctví“ a dlouhou dobu pak pracují pouze na zaplacení dluhů a úroků. Nikdy nemají   

stoprocentní jistotu, že budou touto cestou vyřízená povolení pravá.   

 

7. 1. 4. Získávání pracovníků na území ČR 

 

Neoficiální zprostředkování práce může probíhat i v České republice.  Zájemci o práci 

dostávají typy od svých spolukrajanů a často přijíždějí  do ČR jen na turistické vízum, 

které si po získání práce chtějí změnit na pracovní vízum. Nabízená práce však většinou 

nesplňuje podmínky, které jsou nutné pro získání pracovního víza (např. práce bez 

smlouvy) a tak zde pracovníci zůstávají na základě turistického víza. Jeho platnost ale po 

určité době vyprší a pracovník zůstává dále na území ČR nelegálně. Někdy se o práci může 

zajímat také ten, kdo již v České republice pracuje nebo pracoval a hledá si práci novou. 

Způsobů, kterými ke zprostředkování práce dochází, je celá řada. Pro ilustraci uvedu dva, 

kterých jsem byla účastna.  

 

Při realizaci ukrajinského dokumentu jsme se pokusili natočit jeden z nich. Konkrétně 

v Praze jsme navštívili Výstaviště na Praze 7 v Holešovicích, kde funguje tzv. „černý trh 

pracovní síly“. Objevili jsme zde několik (cca dvacet) postávajících mužů, ke kterým se 

vypravil jeden člen našeho týmu se skrytým mikrofonem. Celou situaci jsme z povzdálí 

natáčeli kamerou. Novinář se postávajících mužů ptal zda nevědí o nějaké práci, bylo mu 
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ihned nabídnuto několik pracovních možností a jejich podmínky. Během tohoto rozhovoru 

se takto na práci přišlo informovat ještě několik dalších cizinců. Náš rozhovor byl asi po 

patnácti minutách ukončen s tím, že si vše ještě rozmyslí a v případě zájmu přijde další 

den. Je tedy zřejmé, že tento způsob shánění práce je poměrně běžný. 

 

Ještě bych ráda uvedla zajímavou situaci, která se nám stala v jedné pražské pizzerii, 

kde jsme domlouvali další program natáčení. Po chvíli našeho rozhovoru k nám přistoupil 

mladý muž, který si všimnul, že mluvíme převážně ukrajinsky. Vyptával se, jestli 

nesháníme nějakou práci, kterou by nám mohl pomoci zprostředkovat. Vysvětlili jsme mu, 

že zde pouze natáčíme dokument a požádali ho jestli by nám neposkytl nějaké informace. 

Souhlasil pod podmínkou, že mu při natáčení nebude vidět do obličeje. Jednalo se o klienta 

ukrajinské národnosti, který zde vyhledává své krajany a nabízí jim práci. Přiznal, že za 

takto zprostředkovanou práci si od zaměstnance účtuje určitá procenta z platu. Odmítl však 

upřesnit o jakou částku se jedná.20 

   

 Poměrně novým typem klientů jsou tzv. tipaři, kteří působí v azylových zařízeních. Zde 

oslovují především ty zájemce o práci, kterým je zakázáno během prvního roku od podání 

žádosti o azyl legálně pracovat. Většinou se jedná o Ukrajince, kteří se již v  českém 

prostředí dobře vyznají a za účelem získávání nových zaměstnanců požádají o azyl. Během 

zdlouhavé procedury má tipař dostatek možností informovat potenciální zájemce o práci  a 

následně ji zprostředkovat. Podmínky však nebývají pro zájemce výhodné, neboť 

nezajišťují komplexní servis. Zaměstnavatel je na tom výrazně lépe, neboť v tomto případě 

nedává zaměstnanci žádnou smlouvu a nemusí hradit ubytovnu a stravné.  

 

7. 1. 5. Možnost legalizace zaměstnávání v rámci klientského systému 

 

 V poslední době klientský systém stabilizoval svá pravidla a posílil svoji pozici. Stalo se 

to tím, že sjednotil služby a ceny za ně požadované v obou zemích (v ČR i na Ukrajině) a 

tak vyloučil existenci konkurenčního prostředí. Průběžně se také přizpůsobuje českým 

                                                 
20 Pro objektivnost je nutné dodat, že jsme se setkali  i s jedním českým podnikatelem, který zaměstnává 
převážně pracovníky z Ukrajiny. Podniká takto již několik let a všechny své zaměstnance má zaměstnány 
legálně. Z výpovědí svých zaměstnanců vyplývá, že jsou s touto prací spokojeni a veškeré podmínky jim 
vyhovují. 
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zákonům a s měnící se legislativou vyvíjí i nové praktiky vykořisťování cizinců. Z původní 

šedé zóny nelegálního zaměstnání se postupně přesunují od legálního či pololegálního 

podnikání a zaměstnávání Ukrajinců. Na základě plné moci zprostředkovávají zájemcům 

živnostenská oprávnění, zakládají a registrují firmy. Tato praktika se stala častou formou 

legalizace pobytu zneužívaných pracovníků,  zejména  po zavedení vízové povinnosti 

v roce 2000. Zprostředkovatel zajistí zájemci o legální práci v ČR veškeré potřebné 

formality, ten pouze čeká do doby, kdy mu je vystaven živnostenský list a vízum 

k dlouhodobému pobytu  za účelem podnikání. Nikdy nepřichází do styku s úřady práce ani  

živnostenskými odbory, protože vše je organizováno agenturou klientského systému, která 

má k vyřizování všech náležitostí plné moci s úředně ověřenými podpisy. Po příjezdu do 

ČR figuruje jako společník právnické osoby typu „veřejná obchodní společnost“, která je 

zřízena organizátorem celé akce. Přestože je pracovník tentokrát zaměstnán legálně, 

klientský systém na něm i nadále uplatňuje formy nátlaku, které jsou běžné v systému 

nelegálního zaměstnávání, jako je zadržování výplat, cestovních dokladů, výhružky 

fyzickým násilím apod. Jeho situace je problematická navíc v obtížném dokazování, že 

k tomuto vykořisťování dochází. 

 

7. 1. 6. „Ochrana“ v klientském systému  

 

I klienti jsou začleněni do nějaké struktury, často jde o ukrajinskou mafii. Klienti jí 

odvádějí za každého ukrajinského pracovníka měsíčně část ze získaných peněz. Podle 

neoficiálních informací se jedná v průměru o částku jeden tisíc korun měsíčně za osobu.  

Tato částka je úhradou za tzv.ochranu, kterou mafie klientům poskytuje. Může se jednat o 

ochranu před zdejšími úřady a policií, před konkurenční mafií, ale i o jakousi „daň“, neboli 

výpalné. Již zmíněný klient uvádí, že jakákoliv nespolupráce s mafií je velmi riziková. Zná 

totiž případ jedné klientky, která mafii zatajila několik svých pracovníků a od té doby je 

nezvěstná. Klient se sám domnívá, že jeho kolegyně byla mafií „zlikvidována“.    

 

Tato ochrana se už ale nevztahuje na zaměstnance.  Stává se totiž, že ubytovnu 

Ukrajinců navštíví člen mafie a vyžaduje od přítomných jistou částku peněz. Odmítnout 

prakticky nelze, neboť většina pracovníků je zde nelegálně a mafie vyhrožuje udáním. 
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Zpravidla se nejedná o příliš vysoké částky (cca 100 USD), aby byla jistota, že jsou peníze 

vymahatelné a to i v opakujících se intervalech.  

 

Dalším problémem, kterému se bohužel nevyhne ani Ukrajinec pobývající a pracující 

v České republice legálně, je okrádání cizinců mafií před jejich odjezdem zpět na Ukrajinu. 

Denně dochází na celém území České republiky k desítkám případů přepadení. Děje se tak 

na autobusových a vlakových  nádražích. Skupinky lidí patřící k několika zde působícím 

mafií, si vytipují ukrajinské cestující  při jejich návratu s vydělanými penězi na Ukrajinu. 

Obstoupí jej a odeberou mu veškeré peníze, které u sebe má. Pokud je zde Ukrajinec 

nelegálně, o nic se nepokusí, neboť by na sebe upozornil českou policii. Ukrajinec 

s legálním povolením k pobytu může policii kontaktovat, ale většinou to neudělá. Bojí se 

budoucích potíží, které by ze strany mafie mohly následovat. Někteří migranti však 

v anonymních rozhovorech připouštějí, že obavy  z okrádání nemají, neboť jsou pod 

ochranou svých klientů etablovaných v síti mafie. Tento problém začali pracovníci řešit 

tím, že si v bance na Ukrajině otevřeli účet, kam peníze pravidelně či před odjezdem 

posílají. Ztráty vzniklé bankovním převodem jsou v porovnání s rizikem okradení 

nepatrné.    

 

7. 1. 7. Výhody pro české zaměstnavatele 

 

Zaměstnání cizince „na černo“ je pro zaměstnavatele  výhodné. „Zaměstnavatelé se 

uchylují k využívání nelegální práce cizinců nejen z důvodu snahy po maximalizaci zisku, 

ale také pod tlakem vysokých nákladů na pracovní sílu, která závisí na výši daní a odvodů 

na sociální pojištění. Mnohdy i proto, že administrativní formality spojené se 

zaměstnáváním cizinců jsou příliš zdlouhavé, komplikované nebo omezující.“21 Postavení 

cizince je v takovém případě velmi nevýhodné, protože zaměstnavatel má cizince  navíc 

jako „rukojmího“. Může ho libovolně přemisťovat z jednoho pracoviště na druhé, může 

měnit jeho pracovní zařazení, zvyšovat nároky, nebo ho bez udání důvodu propustit. Navíc 

pokud spolupracuje s klienty,  je ve většině  případů odhalení nelegálních zaměstnanců 

zbaven zodpovědnosti. Sankce likviduje klient. Místo uvolněné po zadrženém zaměstnanci 

                                                 
21 Horáková, M.: zaměstnávání cizinců v ČR 
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bez příslušných potvrzení je okamžitě nahrazeno  jiným zájemcem o práci a kolotoč 

nelegálního zaměstnávání se tak dává znovu do pohybu.  

Nelegální zaměstnávání cizinců postihuje zejména odvětví a profese, kde je využívána 

málo kvalifikovaná, sezónní, dočasná nebo příležitostná práce, vykonávaná 

v nepřehledných a nesnadno kontrolovatelných podmínkách. Taková činnost je značně 

podporována právě ze strany českých zaměstnavatelů, a to i z toho důvodu, že Češi o 

takovouto práci neprojevují zájem. Jedná se  především o oblast stavebnictví, zemědělství, 

služeb a textilního průmyslu, konkrétně jde o stavby, pekárny, stánky rychlého občerstvení, 

továrny, restaurace, zemědělská družstva či průmyslové velkovýrobny.  

 

Značnou tendenci českých zaměstnavatelů stále přijímat ukrajinské nelegální 

pracovníky chápe jako stěžejní problém také ukrajinský konzul v České republice Igor 

Kušnir. Podle jeho názoru vytváří výhodné podmínky pro nelegální zaměstnávání a 

nelegální migraci ve značné míře česká strana, zejména chováním českých zaměstnavatelů 

a vytvářením korupčního prostředí, umožňujícího obcházení českých zákonů.  

 

7. 2. Obchodování s lidmi  

 

Využívání  těchto často nelegálních způsobů obstarávání dokladů potřebných k práci, je 

však nezřídka spojeno s rizikem obchodování s lidmi. V případě České republiky se jedná 

o problém relativně nový. Jeho rozvoj je obvykle spojován se specifickou migrační situací 

po pádu železné opony na počátku 90. let minulého století, kdy se zejména ženy z 

východní Evropy staly hlavním zbožím na západoevropském trhu. Zasažena tak byla i ČR, 

která byla zpočátku nejen zemí původu (dáno ekonomickou situací země či jednotlivých 

regionů v dané zemi), ale především zemí tranzitní (dáno geografickou polohou země), 

přes kterou putovali nelegální migranti, ať již sami nebo pod kontrolu sítě převaděčů dál do 

schengenských zemí EU. Vymáháním finančních prostředků na obětech a využíváním 

jejich tísně  a absolutní závislosti se převaděči dopouštějí trestných činů omezování 

svobody a obchodování s lidmi. S postupující transformací a stabilizací ekonomiky se ČR 

stala také zemí cílovou, kde probíhá pracovní vykořisťování migrantů, právě díky vazbě na 

toto nelegální prostředí.  
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7. 2. 1. Formy obchodování  

 

Existuje několik druhů obchodování s lidmi22, které se dělí podle účelu, přesněji podle 

toho k čemu je obchodovaný „využit“ nebo lépe řečeno zneužit. Nejčastější formou je 

obchodování za účelem práce v sexuálním průmyslu. Některé obchodované osoby si  

předem uvědomují, že budou pracovat v sexbyznysu. Většina z nich však není seznámena s 

podmínkami, ve kterých budou muset pracovat. Někteří se do prostředí sexuálního 

průmyslu dostanou zcela proti své vůli prostřednictvím podvodu nebo za použití násilí.  

 

Další častou formou je obchodování za účelem nucené práce. K tomuto druhu obchodu 

dochází zpravidla v oblastech zemědělství, stavebnictví a tovární výroby. Lidé jsou nuceni 

pracovat za podmínek podobných otroctví (násilí, zneužívání, omezení pohybu, minimální 

nebo žádný plat atd.).  

 

Mezi další, méně časté způsoby patří obchodování za účelem sňatku (zpravidla s 

„bohatým“ cizincem, jehož se ženy stávají otrokyněmi, nucenými k prostituci či neplacené 

práci), obchodování za účelem práce v domácnosti (kde jsou ženy nuceny nepřetržitě 

pracovat v otrockých podmínkách jako služky či pečovat o těžce nemocné a postižené 

osoby), obchodování za účelem žebroty (kdy jsou ženy, děti, staří či postižení lidé nuceni 

žebrat ve velkých městech, neorientují se a jsou pod neustálým dohledem toho, kdo od nich 

následně vybírá vyžebrané peníze) a obchodování za účelem odejmutí lidských orgánů 

(většinou mladí lidé či děti jsou prodáváni nebo unášeni a následně jsou jim odebrány 

orgány, které slouží k transplantaci). 

 

 

 

                                                 
22 Při charakterizování problematiky obchodu s lidmi se často používá definice, která je obsažena v Protokolu 
o prevenci, potlačování a trestání obchodu s osobami, zejména ženami a dětmi, doplňující Úmluv u 
Spojených národů o boji proti mezinárodní organizované trestné činnosti (OSN, Palermo 2000): 
„Obchodování s osobami“ se rozumí najímání, přepravování, převádění, přechovávání nebo přijímání osob na 
základě vyhrožování, použití síly či jiných forem nátlaku, pomocí únosu, podvodu, lži či zneužití moci nebo 
bezmocnosti osoby, případně poskytování či přijímání finančních prostředků či jiných výhod k získání 
souhlasu osoby, která má v moci jinou osobu, s úmyslem tuto osobu zneužívat. Zneužíváním se mimo jiné 
rozumí využívání jiných osob k prostituci či jiným formám sexuálního zneužívání, nucená práce či služby, 
otroctví či praktiky podobné otroctví, útisk nebo odjímání orgánů. 
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7. 2. 2. Obchodování v České republice  

  

V České republice představuje nejčastější formu obchodování zneužívání žen v 

sexuálním průmyslu. Časté jsou i případy nucené práce, kde mezi oběťmi jsou ve značné 

míře zastoupeni také muži. Specifickým typem obchodu s lidmi, který se v minulosti 

objevil v ČR je obchod s lidmi za účelem žebroty. Jednalo se o rumunské děti, které byly 

nuceny organizovaně žebrat v ulicích a dopravních prostředcích v centru měst. Peníze jim 

byly následně odebrány mužem, kterému byly děti jejich rodiči svěřeny. Pokud děti 

nevyžebraly dostatečné množství peněž, byly fyzicky potrestány. Poslední typ -  

obchodování za účelem odejmutí lidských orgánů - se u nás zatím neprokázal.23  

 

Druh a způsob obchodování je v mnoha případech stejný. Podle kasuistik klientů La 

Strady o.p.s., které jsem měla možnost prostudovat, převažují případy, kdy ukrajinští muži 

či ženy odjeli na základě doporučení známých či prostřednictvím zprostředkovatelské 

agentury za konkrétní, většinou manuální prací. Českou republiku si buď vybrali předem 

nebo sem byli dovezeni, přestože si původně zvolili jinou evropskou zemi. Jsou i případy 

dívek či žen, které jely do ČR s úmyslem vydělávat si prostitucí, avšak podmínky, které 

pak panovaly, byly naprosto neúnosné. I když se v těchto případech nejedná o nucenou ale 

dobrovolnou prostituci, jsou takovéto ženy  klientkami La Strady. Jsou totiž porušována 

jejich práva na svobodu pohybu, na spravedlivou mzdu, přijatelné podmínky atd.  

 

Setkala jsem se s ženou, která odjela do ČR na doporučení své známé. Pracovat měla 

v malé restauraci jako uklízečka. Všechny potřebné dokumenty vyřizovala její známá. Po 

příjezdu do ČR byla žena držena v malém bytě, odkud byla po několika dnech odvezena do 

jiného města, kde byla prodána muži ukrajinské národnosti. Ten jí oznámil, že za ní 

zaplatil 10 000 korun, které si teď bude muset odpracovat v místním baru. Když žena 

odmítla pracovat jako prostitutka, byla zbita. To se opakovalo pokaždé, když se snažila 

postavit na odpor. K původnímu dluhu jí její zaměstnavatel ještě připočítával pokuty, které 

                                                 
23 V poslední době se však v ČR vyskytl nový druhu zneužívání osob, kterým je využívání českých dívek, 
které jsou zprvu zahrnuty předstíranou láskou svých nových parterů a později nuceny k uzavírání půjček a 
úvěrů, získaných na základě padělaných podkladů. Dívky se bojí partnerovi vzepřít či ho opustit, protože to 
obnáší fyzické násilí a vyhrožování. Postupně se jim však zvětšují dluhy, které nejsou schopny splácet. 
Ohlásit vše policii se často nevyplácí, neboť v případě nedostatku důkazů budou sami označeny za 
spolupachatelky. Dostávají se tak do zcela neřešitelné situace.  
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libovolně uděloval např. pokud žena projevovala únavu nebo odmítala přijímat zákazníky 

bez kondomu. Z peněz, které si vydělala, jí byl strháván dluh a pokuty, podnájem i strava. 

Nemohla opustit penzion ani s nikým mluvit. Po sedmi měsících se jí podařilo utéci.   

 

Podobně je tomu i u  dalšího typu obchodování, které se označuje jako nucená práce. 

Zájemci stejně jako ve výše uvedeném případě přijedou pracovat do předem domluvené 

firmy, ale po příjezdu jsou nuceni vykonávat jinou, většinou daleko náročnější práci. Jsou 

jim zabaveny doklady, pracují 10-14 hodin denně celý týden, dostávají minimální mzdu a 

v případě odporu jsou fyzicky trestáni.  Jsou i případy únosu žen v zemi jejich původu, 

které byly do ČR dovezeny a nuceny k práci (ať už manuální nebo k prostituci).  

 

Typickým příkladem takovéhoto vykořisťování se stala mladá žena Sofie, která také 

využila služeb La Strady. Na Ukrajině zaplatila zprostředkovateli 300 dolarů za vyřízení  

víza, práce i ubytování. Po příjezdu do ČR začala Sofie pracovat ve velké firmě jako 

pomocná síla. Mzdu téměř nedostávala, pouze jednou za čtrnáct dní jí klient zaplatil 500,- 

jako zálohu. Kromě neděle pracovala každý den, vždy dvě směny po sobě. Pracovní dobu 

tedy měla 6 dní v týdnu od 6 – 24 hodin. Tuto situaci se bála nahlásit na policii, neboť 

turistické vízum, které jí zprostředkovatel vyřídil místo pracovního, již vypršelo a pobývala 

tak zde nelegálně. Klient jí vyhrožoval, že pokud půjde na policii, bude trestně stíhaná.    

 

Odhaduje se, že případy obchodování, o kterých jsou informovány příslušné státní 

orgány či pomáhající organizace, zahrnují asi 10-30% jejich celkového počtu. Zbytek 

případů zůstává neodhalených.24  Děje se tak z mnoha důvodů. Obchodované osoby 

nevědí, jaké jsou právní normy v daném státě, a tak  ani netuší, že se staly obětí trestné 

činnosti. Jindy jim je naopak namluveno ze strany „obchodníků“, že jejich současná práce 

je v daném státě trestná, a pokud by například zadržování nahlásili, ocitnou se sami na 

straně porušování zákona. Ke strachu z odhalení policií přispívá také to, že ve většině 

případů jsou obchodované osoby na území státu nelegálně, s falešnými doklady nebo úplně 

bez nich. Dalším problémem, který ztěžuje možnost odhalení obchodu s lidmi je fakt, že 

obchodované osoby nenahlásí případ vykořisťování na policii z důvodu nedůvěry ve státní 

orgány, především na základě zkušenosti se zkorumpovaným prostředím ve vlastním státě. 

                                                 
24 Vaníčková Eva: Obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování 
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Neméně podstatným důvodem je vyhrožování obchodníků jim samým nebo jejich 

rodinným příslušníkům.  

 

8. Některé možnosti řešení problematiky pracovní migrace 

z Ukrajiny do ČR a jejích negativních důsledků 

 

Nelegální zaměstnávání a s ním spojené riziko obchodování s lidmi je problémem, který 

nemá rychlé řešení. Snahou vládních i nevládních organizací je pomocí preventivních 

opatření alespoň částečně tomuto jevu zamezit a ochránit tak zájemce o práci před 

vykořisťováním. Pokud už k takové situaci dojde, nabízejí tyto organizace pomoc obětem, 

v řešení jejich situace. Pro představu, jaké možnosti prevence a pomoci jsou v současné 

době pracovním migrantům nabízeny, uvedu v této kapitole příklady některých vládních i 

nevládních snah.  

   

8. 1. Prevence  v oblasti pracovní migrace 

 

Existuje několik možností pomoci k řešení situace uprchlíků přicházejících z Ukrajiny 

k nám. Důležitou pomocí, kterou můžeme v této oblasti  poskytovat, je prevence 

v oblastech hrozících značnou migrací.  

 

Jedním z druhů pomoci je projekt „Prevence nelegální migrace z Ukrajiny do České 

republiky a pomoc při vytváření azylové infrastruktury na Ukrajině“ , na období 2002 – 

2007, financovaný vládou České republiky prostřednictvím ministerstva vnitra ČR. Jedná 

se o multilaterální projekt spolupráce mezi ministerstvem vnitra ČR, sdružením Česká 

katolická charita (SČKCH), Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) a charitami a 

Centrem sociální adaptace na Ukrajině. 

 

Tento projekt navazuje na předchozí aktivity SČKCH a IOM na Ukrajině. Jeho 

záměrem je přispět ke zlepšení stávající situace v migrační a azylové infrastruktuře na 

Ukrajině a k následnému vytvoření spolupracující sítě místních partnerských nevládních 

organizací a vládních institucí. Cílem je dobře informovat případné migranty na Ukrajině o 
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současné migrační situaci v České republice (o platné legislativě v ČR, o nebezpečí 

nelegální migrace, o špatných pracovních podmínkách apod.) a tak snížit počet nelegálních 

migrantů a nepravých žadatelů o azyl, kteří přicházejí z Ukrajiny do České republiky. K 

zlepšení informovanosti potenciálních migrantů o problematice nelegálního pobytu a 

zaměstnávání měl přispět i  zmíněný  dokument ukrajinské televize. 

 

Další formou prevence  je pomoc, směřující k zlepšování životních podmínek v těchto 

oblastech. Taková pomoc nespočívá ani tak v peněžních darech, jako v akcích 

podporujících iniciativu místního obyvatelstva a zvyšování jeho vzdělanosti, v 

rekvalifikačních kurzech a případně ve vytváření pracovních příležitostí. Na tento druh 

pomoci se zaměřují některé  české i ukrajinské nevládní organizace.  

 

8. 2. Prevence  a pomoc v oblasti obchodování 

 

8. 2. 1. Organizace La Strada o.p.s  

  

La Strada o.p.s. je nevládní nezisková organizace, která působí v České republice od 

roku 1995. Tato organizace se zaměřuje na hledání řešení v oblasti problematiky 

obchodování s lidmi. Její činnost je rozdělena do tří okruhů. 

První část se zabývá prevencí a vzdělávacími aktivitami, které mají sloužit k zvyšování 

informovanosti odborné veřejnosti o problematice obchodování s lidmi a možnostech 

předcházení rizikům spojeným zejména s hledáním práce v zahraničí. Prevenční činnost se 

realizuje prostřednictvím přednášek a seminářů určených zejména žákyním základních a 

středních škol či odborných učilišť. Oblast prevence probíhá na třech úrovních. Primární – 

zahrnuje působení na nejširší veřejnost s důrazem na děti a mládež, sekundární – se zabývá 

rizikovými jedinci a skupinami, u nichž je riziko, že se stanou obětí trestního činu, a 

terciární – směřující tam, kde se negativní jev již projevil a snažící se zmírnit následky a 

předejít recidivě. V rámci vzdělávací činnosti La Strada školí odborníky a odbornice, kteří 

se ve své práci mohou setkávat s obchodovanými osobami nebo jsou v pravidelném 

kontaktu s rizikovými skupinami. Vzdělávací semináře jsou také pravidelně realizovány 

pro studentky a studenty vyšších odborných a vysokých škol, kteří budou pracovat v 

pomáhajících profesích. 
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Druhá část spočívá v poskytování přímé sociální pomoci obchodovaným ženám. Jde 

především o poskytování krizové intervence, poradenské činnosti i dlouhodobé komplexní 

pomoci. Od roku 2004 nabízí centrum také psychosociální služby. Cílem je opětovné 

zařazení obchodovaných osob zpátky do běžného života. La Strada nabízí psychologickou 

pomoc, sociálně - právní poradenství, anonymní azylové ubytování, finanční podporu, 

tlumočení, doprovodnou sociální práci, pomoc při vyhledávání zaměstnání, rekvalifikace či 

vzdělávání, zajištění lékařského ošetření nebo péče apod. V případě potřeby pomáhá 

klientkám při návratu do země původu. Veškerá pomoc je poskytována bezplatně a 

anonymně. 

 

Poslední část se soustředí na ovlivňování koncepčních a systémových opatření vlády. 

V roce 2004 La Strada vydala Doporučení vládě České republiky, týkající se problematiky 

obchodování s lidmi. Tato doporučení představují shrnutí zkušeností a znalostí pracovnic a 

pracovníků organizace za její téměř desetiletou existenci, poznatky kolegyň a kolegů ze 

zahraničí a společných závěrů z pracovního setkání zástupců NNO pracujících s 

obchodovanými osobami.  

 

V rámci preventivních aktivit provozuje organizace fungování telefonické informační a 

SOS linky, která je určená jak obchodovaným osobám, tak i široké laické i odborné 

veřejnosti. Linka je v provozu tři dny v týdnu a její obsluhu zabezpečuje tým 

kvalifikovaných pracovnic, které poskytují kontakty na pomáhající organizace a jiné 

relevantní instituce v zahraničí, informace o bezpečnostních rizicích práce v zahraničí a 

způsobech, jak tato rizika omezit. V akutních případech zajišťují také krizovou intervenci. 

Mezi volajícími na linku mírně převládají žádosti o preventivní informace. Volající žádají 

informace obecné (charakteristika cílové země, hledání zaměstnavatele, obsah pracovní 

smlouvy, pracovní povolení, bezpečnostní tipy) i konkrétní (kontakty na ambasády a help 

centra, bezpečné chování, ověření agentury). V rámci poradenských i informačních hovorů 

se na tuto linku obracejí jak přímo obchodované osoby, tak jejich příbuzní a známí. Další 

skupinu poradenských hovorů tvoří hovory se zaměstnanci státního sektoru (zvláště pak s 

příslušníky Policie ČR) a zástupci nestátních neziskových organizací, kteří mají podezření 

z obchodování u své klientely. Poslední skupinou volajících jsou lidé, kteří žádají obecné 

informace o organizaci, o možnosti preventivních přednášek, o kontakty na další 



 45 

pomáhající organizace. Velkou skupinou volajících jsou ženy (Češky i cizinky), kterým 

pracovníci La Strady poskytli krizovou intervenci a vybavili je kontakty na relevantní 

pomáhající organizace (krizová centra, organizace zabývající se problematikou domácího 

násilí apod.). 

 

8. 2. 2. Další pomáhající organizace 

 

Preventivní činností a poskytováním pomoci  v oblasti nelegální migrace a obchodování 

s lidmi se zabývá i řada dalších neziskových organizací. Sdružení česká katolická charita 

poskytuje, kromě již uvedené preventivní činnosti na Ukrajině, pomoc cizincům v nouzi a 

to několika způsoby. Snaží se o integraci cizinců dlouhodobě žijících na území České 

republiky, zajišťuje humanitární sklady na státní hranici, zřizuje ubytovny pro cizince se 

statusem strpění apod. Poradna pro uprchlíky se zaměřuje na bezplatné poskytování 

sociální, psychologické a právní  pomoci cizincům žádajícím o povolení k pobytu na 

území České republiky nebo o azyl, a monitoruje zacházení s uprchlíky a cizinci. Důležitou 

pomocí pro cizince je poskytování informací o jejich právech a povinnostech. Mezinárodní 

organizace pro migraci vykonává migrační programy užitečné a prospěšné pro Českou 

republiku či migranty, kteří potřebují asistenci při jednání s českými úřady, vyřizováním 

dokumentů apod. I další organizace pomáhají cizincům, kteří se ocitly ve složité životní 

situaci. Patří mezi ně například Organizace pro pomoc uprchlíkům, Sdružení občanů 

zabývajících se emigranty nebo Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.25 Bez jejich 

pomoci by se problematika pracovní migrace řešila jen velmi těžko. 

 

8. 2. 3. Aktivity v působnosti státních orgánů 

 

Velkou úlohu v boji proti nelegálním praktikám zaujímá také řada vládních orgánů. 

Jako hlavní aktivitu jsem vybrala Ministerstvo vnitra České republiky – odbor 

bezpečnostní politiky. Pro období 2005-2007 vypracovalo MVCR Národní strategii boje 

proti obchodování s lidmi, která navazuje na předchozí Národní strategii z roku 2003. Ta 

se však zabývala pouze obchodováním s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, neboť 

                                                 
25 Přehled těchto nevládních organizací a jejich stručná charakteristika je uvedena v příloze č. 3 
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tehdejší vymezení obchodování s lidmi v trestním zákoně uvádělo jako účel obchodování 

jen nucenou prostituci. V roce 2004 došlo k legislativnímu rozšíření definice obchodování 

s lidmi o další formy.26 Nová strategie obsahuje souhrn informací z oblasti obchodování 

s lidmi v ČR, přehled opatření za minulé dva roky a  specifikuje nová opatření v boji proti 

obchodu s lidmi, včetně nových forem obchodování. Tyto navrhovaná opatření jsou 

v souladu s postupy Evropské unie i doporučeními mezinárodních organizací.  

 

Spolu s Národní strategií vypracovalo Ministerstvo vnitra Akční plán úkolů, podle 

kterého se již v minulých letech postupovalo. Došlo k zásadním změnám v oblasti 

legislativy a bylo realizováno mnoho aktivit, které mají sloužit ke zvýšení informovanosti 

policistů, lékařů, soudců či státních zástupců a dalších zaměstnanců státních institucí. Pro 

širokou veřejnost, zvláště pak pro ohrožené skupiny  se uskutečnilo mnoho preventivních 

opatření. Důležitou činností pomáhající obětem obchodování je Program podpory a 

ochrany obětí obchodu s lidmi, který se uskutečňuje za významné spoluúčasti nevládního 

sektoru.  

 

Bojem proti organizovanému zločinu a obchodování s lidmi se dále zabývá Útvar pro 

odhalování organizovaného zločiny Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR  -

odbor obchodu s lidmi. Ten odhaluje a vyšetřuje většinu případů obchodování a to i na 

mezinárodní úrovni.   

 

8. 2. 4. Program ochrany a podpory obětí obchodu s lidmi 

 

V rámci projektu OSN „Prevence, potlačování a trestání obchodu s lidmi, zvláště se 

ženami a dětmi“ byl vytvořen projekt „Model ochrany a podpory obětí obchodu s lidmi za 

účelem sexuálního vykořisťování“, jako  součást Národní strategie boje proti obchodování 

s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování v České republice, schválené usnesením vlády 

ČR  

                                                 
26 „Nová právní úprava trestného činu obchodování s lidmi byla provedena novelou zákona a to zákonem 
č.537/2004 Sb.. S účinností od 22. října 2004 bylo do trestního zákona zařazeno nové ustanovení § 232a 
obchodování s lidmi, které nahradilo novelou zrušený § 246 obchodování s lidmi za účelem pohlavního 
styku“ (Národní strategie boje proti obchodování s lidmi). Úplné znění tohoto paragrafu je uvedeno v příloze 
č. 5. 
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dne 3. září 2003. Na tento projekt navázal od dubna 2004 "Program podpory a ochrany 

obětí obchodování s lidmi (dále jen "Program").  

Program je financován z  prostředků Ministerstva vnitra z dotačních prostředků určených 

na prevenci kriminality.  

 

Do tohoto Programu je zapojeno několik vládních i nevládních subjektů (např. La 

Strada, Mezinárodní organizace pro migraci, Česká katolická charita, Útvar pro odhalování 

organizovaného zločinu, Policie ČR apod.). Cílem je vytvoření systému pomoci obětem 

obchodu a zároveň rozvrhnout kompetence mezi všechny zúčastněné subjekty.  Jeho 

snahou je „ …poskytnout obětem obchodování s lidmi podporu a zabezpečit ochranu jejich 

lidských práv a důstojnosti a motivovat oběti ke svědecké výpovědi a tak napomoci 

orgánům činným v trestním řízení při odhalování, stíhání, usvědčení a potrestání 

pachatelů“.27  

 

Program má pomoci osobám české státní příslušnosti, které byly obchodovány do 

zahraničí, a cizincům, kteří byli obchodováni naopak do České republiky. V případě 

českých občanů se Program skládá ze dvou fází, u cizinců ze tří. 

První fáze trvá 30 dní, během kterých je obchodovaným osobám poskytnuta  lhůta na 

základní krizovou intervenci a psychosociální pomoc. Tato doba slouží ke stabilizaci 

obchodovaných osob, kteří jsou převážně v péči La Strady. Během této lhůty by se také 

měli rozhodnout, zda budou spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení či nebudou. 

Za pomoci pracovnic La Strady může obchodovaný požádat o výjezdní vízum. Pokud se 

obchodovaná osoba rozhodne nespolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, může jí 

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) pomoci zorganizovat dobrovolný návrat do 

země původu.  

 

Další dvě fáze Programu se týkají pouze obchodovaných osob, které se rozhodnou 

spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a disponují relevantními informacemi pro 

odhalení a dopadení pachatelů trestné činnosti. Obchodovaný může zůstat nadále v péči La 

Strady, s jejichž pomocí zažádají o vízum za účelem strpění pobytu. Pokud vyšetřování 

trvá déle než tři, resp. šest měsíců, je obchodovaný předán do péče České katolické charity. 

                                                 
27 Národní strategie boje proti obchodování s lidmi (pro období 2005-2007) 
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Ta mu pomáhá najít vhodné ubytování a pracovní uplatnění tak, aby se mohly postupně 

sociálně i ekonomicky osamostatnit.  

Třetí fáze Programu se týká obchodovaných osob, které spolupracují s orgány činnými v 

trestním řízení, jejich sociální reintegrace probíhá úspěšně a které se ze závažných důvodů 

nechtějí nebo nemohou vrátit do země původu. Po skončení soudního řízení jim cizinecká 

policie může v takovéto situaci udělit povolení k pobytu v České republice z humanitárních 

důvodů.  

  

8. 2. 5. Repatriace obchodovaných osob 

 

Velká část obchodovaných osob se chce co nejdříve vrátit domů. To může být 

problémem, neboť tito lidé většinou nemají příslušné cestovní doklady, ani peníze potřebné 

k vycestování. O ty je buď obchodníci připravili nebo jim žádné nezaplatili. V současné 

době neexistují žádné mezinárodní normy, které by země původu zavazovaly k pomoci 

obchodovaným ženám při návratu domů. Naopak země, ve které se oběť obchodování 

nachází, je podle článku 19 Úmluvy o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání 

prostituce jiných osob z roku 1949 povinna poskytnout ženě dočasnou péči a legální 

repatriaci, pokud ona sama nemá dostatek prostředků. To obnáší poskytnutí potřebných 

zdrojů, pomoc při vyřizování osobních dokladů, poskytnout potřebné informace. Tito lidé 

mají také možnost žádat v rámci zákonů státu a mezinárodních dohod o trvalý pobyt. Na 

základě dohod uzavřených mezi jednotlivými vládami poskytuje Mezinárodní organizace 

pro migraci (IOM) obchodovaným ženám pomoc při návratu do země původu.  Každý 

obchodovaný člověk má možnost rozhodnout se mezi formální a neformální repatriací. 

Jelikož neformální repatriace sebou nese značné riziko, měl by být obchodovaný 

obeznámen s možnostmi, následky a případnými náklady spojenými s jejím návratem do 

země původu.  

 

8. 2. 5. 1. Formální a neformální repatriace 

 

Formální repatriace je realizovaná formálními, legálními prostředky, které zahrnují 

spolupráci se státními úřady obou příslušných států. Pokud cizinec přicestoval s platnými 

doklady, ale doba na kterou bylo vízum vydáno již uplynula, musí zaplatit poplatek za 
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překročení doby platnosti. V případě, že je cizinecký úřad nakloněn problematice 

obchodování může poplatek také snížit či odpustit. Jestliže ale cizinec přijel bez dokladů, 

nebo jeho doklady byly falešné, musí se požádat zastupitelský úřad příslušného státu o 

spolupráci při vyřizování nových dokladů. Prostředky potřebné k vycestování (poplatky, 

letiště, ubytování…) je možné získávat přes ambasádu, konzulát, vládní, nevládní či 

církevní organizace, ale i od soukromých subjektů. Pokud je problematické potřebné 

peníze sehnat, může část nákladů uhradit IOM a případné pomáhající organizace v zemi 

původu.  

 

Neformální repatriace pomocí nelegálních prostředků je velmi riskantní. Probíhá bez 

oznámení a pomoci státních orgánů, zpravidla také bez platných cestovních dokladů. I zde 

je nutná spolupráce s pomáhajícími organizacemi v zemi původu. Ohrožena je také 

bezpečnost cizinců, neboť obchodníci mohou mít na hraničních přechodech své 

informátory a hrozí tak další nebezpečí.      

 

Kromě výše zmíněných organizací a jejich aktivit existuje ještě celá řada opatření 

prováděných jak v rámci České republiky, tak i na mezinárodní úrovni. Informace o dalších 

aktivitách v této oblasti lze nalézt například na internetových stránkách www.mvcr.cz nebo 

www.migraceonline.cz.  

 

9. Zhodnocení současného stavu pracovní migrace v České 

republice 

Pro Českou republiku je problematika příchodu migrantů nová. Do roku 1989 nebylo 

Československo pro emigranty lákavou zemí, neboť v něm vládl stejný komunistický 

totalitní režim. Teprve po sametové revoluci k nám začali přicházet nespokojení lidé z  

nedemokratických či nestabilních zemí. Česká republika nebyla pro tyto emigranty v 

prvních letech po změně politických poměrů u nás zemí cílovou, ale spíše zemí tranzitní. 

Přestože se Česká republika stále potýká s mnoha vlastními problémy, stává se v 

posledních letech  z pohledu migrantů ekonomicky a politicky stabilní demokratickou 

zemí,  a  tedy  i cílem pro migranty a žadatele o azyl. 
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Česká republika se snaží integrovat cizince na svůj trh práce a  uplatnit politiku ochrany 

tohoto trhu, jaká je běžná v zemích EU, kde platí „ …zákaz jakékoliv diskriminace, rovný 

přístup k pracovním příležitostem, využití dosaženého vzdělání a kvalifikace, možnosti 

zvyšování kvalifikace, pracovní mobilitu, horizontální i vertikální, umožňující z měnu 

pracovního místa a pracovní a mzdový vzestup“.28 Je zde samozřejmě regulace zaměstnání 

formou pracovních povolení, neboť  každý stát  musí podporovat pracovní uplatnění 

především vlastních občanů. Podnikání cizinců ale není nijak omezováno. 

 

Legální zaměstnání zajišťují cizincům potřebné výhody. Cizinci s povolením k trvalému 

pobytu v České republice i cizinci podléhající vízové povinnosti mají být zaměstnáváni a 

mají podnikat za stejných podmínek jako občané České republiky. Cizinci s trvalým 

pobytem  jsou navíc z hlediska práva v rovném postavení s občany České republiky, což 

znamená, že k výkonu zaměstnání nepotřebují pracovní povolení, mohou využívat 

veškerých služeb úřadů práce a mají stejná práva na sociální dávky a služby. 

 

Oproti tomu nelegální zaměstnávání cizincům přináší řadu nevýhod a rizik. V první řadě 

jde o to, že cizinec není pojištěn a v případě úrazu si musí hradit veškeré léčebné výlohy. 

Zaměstnanec si může sice platit zdravotní pojištění sám, to je ale v České republice pro 

cizince velmi nákladné. Další nevýhodou je, že zaměstnavatel cizincům nevyplácí takovou 

mzdu, na jakou by měli nárok a pokud cizinec pracuje přes zprostředkovatele, odevzdává 

ještě část mzdy jemu. Hrozí také, že mu zaměstnavatel může dát kdykoliv výpověď a to 

pochopitelně bez udání důvodu. Podobných a ještě závažnějších rizik spojených 

s nelegálním zaměstnávání je mnoho. Jakékoliv spojení s klientským systémem uvrhuje 

pracovníka do pozice blízké otroctví, při které se nezřídka užívá různých forem 

vykořisťování.    

 

Obchodování s lidmi má stále dobré podmínky pro svůj růst, a to především díky 

nerovnováze mezinárodních ekonomických vztahů, jisté míře tolerance k porušování 

lidských práv a posunutému systému hodnot. V chudších zemích je jistým důvodem 

politická nestabilita státu a nedostatečná informovanost lidí. U bohatších zemí, které jsou 

                                                 
28 Horáková, M.: zaměstnávání cizinců v ČR 
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k pracovní migraci vyhledávány, zase vysoká poptávka po levné pracovní síle (případně 

prodejném sexu) a částečná tendence k rasové diskriminaci. Tyto i další důvody často 

nahrávají rozvoji obchodování a to nejen v počtech obchodovaných osob, ale také v míře 

organizace a propracovanosti tohoto systému. 

   

9. 1. Situace v oblasti ukrajinské pracovní migrace 

 

Pokud se týče ukrajinské migrační komunity, ta patří v České republice spolu se 

slovenskou komunitou k těm největším. V uplynulých letech tvořili nejpočetnější skupinu 

ekonomických migrantů.  Z celkového počtu legálně pobývajících cizinců na našem území, 

tvoří Ukrajinci zhruba jednu třetinu. Většina z nich je ekonomicky aktivních. Převažují 

trendy krátkodobé a cirkulační migrace. U nově příchozích integrace do české společnosti 

většinou neprobíhá. Necítí potřebu být vnitřně organizovaní a komunikovat s okolím. 

Komunikují pouze se svými zaměstnavateli. Převážná většina nemá za cíl v České 

republice zůstat. Přesto si za posledních deset let po celé republice vytvořili značné zázemí, 

někteří se tu už postupně zabydlují a zvou své přátele a rodiny.  

Je velmi pravděpodobné, že sociálně – ekonomická situace na Ukrajině  bude ještě 

dlouhou dobu obtížná, a tak lze i nadále předpokládat snahu Ukrajinců proniknout na 

pracovní trh do České republiky. 

   

Nejzávažnějším problémem migrace Ukrajinců je velmi vysoký podíl nelegálních 

pobytů a nelegálního zaměstnávání. Jednu z příčin spatřuji v nezvládnuté byrokracii 

českého zastupitelského úřadu v Kyjevě. Způsob vyřizování žádostí o povolení k legálnímu 

pobytu a zaměstnávání v České republice je příliš zdlouhavý, a tak mnohé zájemce 

takováto procedura odrazuje a nahrává k využití nelegálních forem. Další příčinu spatřuji 

ve skutečnosti, že čeští zaměstnavatelé využívají nelegální pracovníky pro sebe výhodně, 

s nízkými riziky a tudíž ve velké míře. Obcházení platných zákonů umožňuje i jistá míra 

korupčního prostředí na zainteresovaných orgánech státu, potvrzovaná v rozhovorech i 

řadou migrantů. 
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10. Závěr  

 

I přes uváděné snahy preventivní pomoci a podpory bude i nadále docházet k migraci 

obyvatel z Ukrajiny do České republiky. Je velmi potřebné, aby  co největší část 

nelegálních migrantů legalizovala svůj pobyt a pracovněprávní poměr. Dokud k tomu 

nedojde, ztrácejí státní orgány nad těmito migranty kontrolu a toto „stínové“ prostředí 

může ovládat organizovaný zločin. „Ukázalo se, že opatření spočívající v zavedení vízové 

povinnosti jsou nedostačující zvláště v okamžiku, kdy kapacita konzulárního oddělení 

v Kyjevě dosahuje několika desítek vyřízených žádostí o vízum denně. Ukrajinští žadatelé 

jsou tak znovu nuceni uchylovat se k zprostředkovatelům, a český stát přichází o další 

nástroj komunikace s početně velmi výraznou národnostní menšinou.“29 

 

Míra nelegální migrace závisí také na podmínkách zemí původu nelegálních migrantů, 

na stavu legislativy a stupni ochrany státních hranic daných států. Je zřejmé, že ke snížení 

míry této nelegální migrace musí přispět výraznější měrou odpovědné státní orgány 

zkvalitňováním legislativních pravidel i jejich důsledné aplikace. 

 

Nejúčinnějším nástrojem v boji s nelegálním zaměstnáváním cizinců je opět prevence, 

neboť řešení důsledků je velmi obtížné a nákladné. Nejlepší prevencí jsou jasná, přehledná 

a jednoduchá pravidla regulující zaměstnání a podnikání osob, která se příliš nemění a mají 

tak možnost proniknout do obecného právního povědomí. Příliš restriktivní pravidla ale 

obvykle vyústí v porušování zákonem stanovených předpisů.30 

 

Stále naléhavěji nabývá na významu otázka integrace migrantů do české společnosti a 

vytváření podmínek tuto integraci posilujících. 

 

Skutečnosti a poznatky o pobytech a zaměstnávání cizinců,  zejména pak Ukrajinců, jak 

jsem je v průběhu své práce zaznamenávala v odborných studiích, odborných článcích, 

v materiálech příslušných státních orgánů, nevládních organizací, v publicistických 

článcích a pořadech, autentických rozhovorech s příslušnými úředníky státu, i samotnými 

                                                 
29 Ukrajina jako nástupní prostor migrace do Střední Evropy, Centrum Strategických studií 
30 Horáková, M.: zaměstnávání cizinců v ČR 
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migranty, odrážely vždy ve značné míře vlastní, specifický úhel pohledu na tuto 

problematiku. Je zřejmá potřeba další širší odborné diskuse, která povede nejen k hlubšímu 

a komplexnějšímu poznávání příčin migračních tendencí, ale i k nacházení účinnějších 

forem prevence a pomoci. 
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Migration of workers from the Ukraine to the Czech Republic 

and its diversification 

 

      The thesis is focused on the fundamental causes of migration of people from the 

Ukraine to other countries, specially to the Czech Republic. It explores problems of legal 

and illegal working movements of migrants from the Ukraine in the Czech Republic and 

also on preventive and supportive activities of governmental and non-governmental 

organizations that are linked to the problems. 

 

     The target of the thesis is to formulate basic problems in the area of a giving work to the 

Ukranians in the Czech Republic, to compare legal and illegal methods of obtaining all 

documents  which are needed and also a work itself, to outline the cohesion of so-colled 

client system and an organize crime in the shape of the human traffic. In the thesis there are 

also involved some possibilities of positive influence by co-operation between 

governmental and non-gevernmental organizations. 

 

    I have gathered from the valid legitimate adjustments, expert articles, publications and 

docucuments, all are mentioned in list of literature. The thesis involves my personal 

experience and findings acquired during my practice and volunteering in different places 

organizations. Besides legitimal adjusments, I also allocated to each topic findings and 

factual data. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 

Udělení azylu – forma legálního pobytu na území ČR 

Každý cizinec má právo požádat na území české republiky o azyl. V řízení o azylu se 

zjišťují podmínky pro udělení azylu, které jsou zakotveny v „Ženevské úmluvě“ o právním 

postavení uprchlíků z roku 1967. Správní orgány České republiky posuzují, zda žadatel o 

azyl je uprchlíkem, který „se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před 

pronásledováním z důvodů rasových, náboženských, národnostních nebo z důvodu 

příslušnosti k určité sociální skupině nebo zastávání politických názorů a který se do své 

vlasti nemůže nebo nechce vrátit z obavy před pronásledováním“.31 

Legislativa v oblasti azylu 

Česká republika deklarovala ihned po svém vzniku, že je vázaná mezinárodními 

závazky, vyplývajícími z Ženevské konvence. Právo azylu je zakotveno v čl. 43 Listiny 

základních práv a svobod, která je součástí ústavního řádu České republiky.  

Přijatý zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, který vstoupil v platnost 1.1.2000, však 

obsahoval některé závažné nedostatky, které bylo třeba řešit jeho novelou. Zejména bylo 

třeba harmonizovat „českou právní úpravu s ratifikovanými mezinárodními dokumenty. 

Nutno dodat, že evropské státy v reakci na stoupající příliv cizinců přijímají nové, více 

restriktivní úpravy imigrace cizinců. Dále také dochází k vytváření nadnárodních 

mechanizmů v podobě jednotné vízové politiky a readmisních dohod. Těmito tendencemi 

se vyznačuje i nová právní úprava. Definuje pojem „bezpečná země původu“ a „bezpečná 

třetí země“, stanoví podmínky pobytu účastníka řízení i azylanta, vymezuje možnost 

poskytování právní pomoci účastníkům řízení ze strany nevládních organizací, opětovně 

zavádí humanitární azyl do českého práva a nově pak upravuje institut strpění“.32 

Nedostatkem zákona o azylu z roku 2000 byla skutečnost, že se výrazně zvýšil počet 

žadatelů o azyl. Zákon totiž umožňoval žadatelům pracovat už v průběhu prvního roku 

vyřizování jejich žádosti. Často se však nejednalo o skutečné  žadatele o azyl. Vzhledem 

                                                 
31 Miklušáková, M.: Uprchlická problematika ve světě a v české republice, in Cizinci a příchozí 2002 
32 Hlaváč, P.: Služba církve uprchlíkům, in Šišková 2001 
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k tomu, že je vyřízení pracovního povolení pro Ukrajince časově i finančně velmi náročné,  

zvolilo mnoho z nich tuto cestu jako vítanou možnost  pracovat v České republice legálně a 

téměř okamžitě.   

 

Z tohoto důvodu vešla dne 1.2.2002 v platnost novela zákona, která má zamezit 

využívání možnosti azylové procedury k jiným účelům, než k  vyřízení žádosti o azyl. 

Žadatelům již nedovoluje v průběhu prvního roku od podání žádosti o azyl pracovat. 

Tato novela má dále omezit zneužívání zákona o azylu těmi cizinci, kteří pobývají na 

území České republiky nelegálně a vstupují do řízení o udělení azylu se záměrem, že tím 

vyřeší své nelegální postavení v České republice, vyhnou se vyhoštění z území České 

republiky nebo svůj pobyt alespoň prodlouží.  

 

Zhruba jedna třetina z celkového počtu žadatelů o udělení azylu jsou cizinci, zdržující 

se na území České republiky nelegálně. Úmysl požádat o azyl projevili až v  zařízení pro 

zajištění cizinců, kde tvoří zhruba 70 %  z celkového počtu zadržených v těchto zařízeních, 

nebo při přechodu státních hranic, kde je odhalen jejich nelegální pobyt. Většina těchto 

žadatelů však nepočká na vydání meritorního rozhodnutí, ale přijímací středisko opustí a 

pokouší se o další nelegální přechod státních hranic směrem na západ.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2000 
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Příloha č. 2 

Typy azylových zařízení  

Pokud chce cizinec v České republice  požádat o azyl, musí se podrobit azylové 

proceduře podle novelizovaného zákona č. 325/1999 Sb. o azylu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon o azylu). Správní řízení o udělení azylu je zahájeno na základě 

prohlášení cizince, které může učinit na hraničním přechodu, v přijímacím středisku, 

v záchytných zařízení pro cizince, ve zdravotnickém zařízení v průběhu hospitalizace nebo 

ve vězení. Poté se cizinec musí dostavit do 24 hodin od prohlášení do přijímacího 

střediska, kde  podá žádost o azyl. Stává se tak účastníkem řízení o azyl, neboli žadatelem 

o azyl. Přijímací středisko je prvním typem azylového zařízení, které slouží k pobytu 

žadatelů do doby ukončení základních vstupních procedur. Provádějí se identifikační 

úkony, lékařské kontroly a probíhá objasňování důvodů, které vedly k podání žádosti o 

azyl. Žadatelům se zde poskytuje i sociální, právní, psychologické a zdravotní poradenství. 

Přijímací střediska se nacházejí v obci Vyšní Lhoty, okres Frýdek – Místek, na letišti Praha 

– Ruzyně a v záchytných zařízeních pro cizince (Bálková, Frýdek – Místek, Velké Přílepy, 

Poštorná a Bělá). 

 

Po ukončení těchto úkonů je  žadatel o azyl přemístěn do dalšího typu azylového 

zařízení, do tzv. pobytového střediska. To slouží k ubytování cizince do doby nabytí 

právní moci rozhodnutí o udělení azylu. Po celou dobu procedury má žadatel o azyl 

možnost využívat obdobné služby jako v přijímacím středisku, navíc může za určitých 

podmínek opustit azylové zařízení či využít práva na pobyt v soukromí. Pobytová střediska 

se nacházejí v obcích Zastávka u Brna, okres Brno – venkov; Červený Újezd (zrušen), 

okres Teplice; Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav; Stráž pod Ralskem, okres Česká 

Lípa; Seč, okres Chrudim; Bruntál, okres Bruntál; Havířov, okres Karviná; Zbýšov, okres 

Brno – venkov a Kostelec nad Orlicí. 

 

Posledním typem azylového zařízení je integrační azylové středisko, které slouží 

k přechodnému ubytování azylantů - cizinců, kterým byl azyl udělen. Nájemní smlouva, 

podle které azylanti hradí nájemné, je ukončena v okamžiku, kdy azylant získá trvalé 
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bydlení v rámci státního integračního programu. Integrační azylová střediska se nacházejí 

v Jaroměři, Krásné Lípě, Zastávce u Brna, Náchodě a Ústí nad  Labem – Předlicích.  

Rozhodnutí 

O žádosti rozhoduje správní orgán I. instance, kterým je Ministerstvo vnitra ČR – Odbor 

pro uprchlíky a integraci cizinců. Řízení o azyl může být přerušeno nebo zastaveno. 

Ministerstvo vnitra by mělo do 90 dní ode dne zahájení řízení vydat rozhodnutí.  Pokud je 

žádosti vyhověno, stává se žadatel o azyl azylantem a je oprávněn k trvalému pobytu na 

území České republiky.  

Dojde-li  k zamítnutí žádosti, může podat cizinec odvolání, jinak  musí ve stanovené 

lhůtě opustit zemi nebo do 24 hodin požádat o repatriaci do země původu. O odvolání 

rozhoduje správní orgán II. instance, což je ministr vnitra. Žádost může být zamítnuta jako 

zjevně neodůvodněná, pokud „žadatel uvádí pouze ekonomické důvody, nebo úmyslně 

uvádí nesprávné údaje o své osobě; přichází ze státu, který Česká republika považuje za 

třetí bezpečnou zemi nebo bezpečnou zemi původu; má více než jedno státní občanství a 

nevyužil ochrany některého ze států, jehož občanství má; žádá o azyl pouze proto, aby 

unikl všeobecné nouzi; v opakovaně podaném návrhu uvádí důvody jako v návrhu 

předchozím“.  Žádost je možné po dvou letech opakovat.   

Údaje o žadatelích o azyl z Ukrajiny 

V České republice byl od července 1990 do prosince 2004 udělen azyl celkem 2567 

osobám zhruba ze 65 zemí. Za toto období požádalo o azyl v České republice 11312 

Ukrajinců, z toho byl 76 lidem azyl udělen. Přestože Ukrajinci představují jednu 

z nejpočetnějších skupin žadatelů o azyl, je jim udělen jen zřídkakdy. Většina ukrajinských 

žadatelů totiž nesplňuje podmínky pro udělení, neboť se jedná vesměs o ekonomické 

migranty. V průběhu tohoto období byl azyl neudělen celkem 1879 občanům Ukrajiny 

(1042 žádostí bylo zamítnuto jako zjevně nedůvodné).   

V roce 2005 podali nejvíce žádostí o azyl občané Ukrajiny. Jednalo se o 987 osob (v 

roce 2001 to bylo 4 413 osob), což tvoří 25% ze všech žádostí.  Z tohoto počtu byl azyl 

udělen pouze 2 občanům Ukrajiny.34 Počet žádostí se pohybuje okolo 140 měsíčně.  

                                                 
34 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2004 
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Příloha č. 3 

Přehled nevládních neziskových organizací působících v oblasti migrace 

a obchodování s lidmi 

La Strada, o.p.s. – pomoc obchodovaným osobám  

Působí v oblasti řešení problematiky v oblasti obchodu s lidmi. Základní činnosti 

organizace se soustředí na tři oblasti: sociální pomoc obchodovaným osobám, prevenční a 

vzdělávací aktivity, snaha o ovlivnění koncepčních a systémových opatření vlády v oblasti 

obchodování s lidmi ve prospěch obchodovaných osob.  

 

Sdružení česká katolická charita – SČKCH 

Sdružení ČKCH pomáhá cizincům v nouzi a to několika způsoby: humanitární sklady 

na státní hranici, šatníky v azylových zařízeních, ubytovny pro cizince se statusem strpění, 

poradny, integrace cizinců dlouhodobě žijících na území České republiky, aktivity 

v záchytných zařízeních pro cizince, práce s krajany, aktivity pro volný čas… 

Poradna pro uprchlíky - PPU 

Cílem poradny je poskytovat sociální, psychologickou a právní  pomoc uprchlíkům 

žádajícím o azyl nebo o povolení k pobytu na území České republiky a monitoruje 

zacházení s uprchlíky a cizinci. 

Mezinárodní organizace pro migraci – IOM 

Cílem této mezinárodní organizace je vykonávat migrační programy užitečné a 

prospěšné pro českou republiku, migranty, kteří potřebují asistenci a relevantní osoby, či 

entity. Tyto programy mají za úkol pokrývat potřeby uprchlíků, vyhnanců, lidí bez státní 

příslušnosti a dalších migrantů, kteří potřebují pomoc v zemi svého původu, nebo v zemi 

hostitelské. 
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Organizace pro pomoc uprchlíkům – OPU  

OPU pomáhá lidem, kteří požádali o azyl na území České republiky, a těm, kteří 

v České republice požívají práva azylu a dočasné ochrany, v oblasti sociálního a právního 

poradenství při jednání a českými úřady, informuje o jejich právech a povinnostech, 

organizuje volný čas v pobytových zařízeních apod. 

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky - UNHCR 

Hlavní úlohou UNHCR je poskytování mezinárodní ochrany a hledání trvalých řešení 

problémů uprchlíků. Pomoc a ochranu poskytuje nejen uprchlíkům, ale i žadatelům o azyl, 

uprchlíkům, kteří se navrátili domů, ale stále potřebují alespoň základní pomoc při 

zajišťování svých potřeb, místním civilistům, přes jejichž území prochází masy uprchlíků, 

a zejména rostoucímu počtu vnitřně přesídlených osob. 

Sdružení občanů zabývajících se emigranty – SOZE 

Posláním tohoto sdružení je poskytování pomoci uprchlíkům a dalším kategoriím 

cizinců, přicházejících do České republiky. Pomoc spočívá v bezplatném právním, 

sociálním a psychologickém poradenství, v realizaci volnočasových a vzdělávacích  

programů a v komplexní sociálně-právní asistenci dlouhodobě usazeným cizincům a 

uznaným azylantům v namáhavém procesu integrace do majoritní společnosti. 

 

Rozkoš bez rizika (zdravotní rizika prostituce žen) 

Hlavním cílem činnosti sdružení je prevence šíření HIV/AIDS, diagnostika a léčba 

všech dalších sexuálně přenosných chorob, gynekologických onemocnění a různých 

infekcí. Cílovou skupinu reprezentují především ženy a dívky, které poskytují placené 

sexuální služby a žijí v tomto smyslu rizikově. Tyto služby využívají i obchodované 

ženy, které již nejsou v rizikovém prostředí.   
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Příloha č. 4  

Adresy 

La Strada, o. p. s. (pomoc obchodovaným osobám) 

P. O. Box 305, Praha 1, 111 21 

Tel.: 222 717 171, krizová linka pro urgentní případy : 603 153 465 

Email: lastrada@strada.cz , web: www.strada.cz 

Sdružení Česká katolická charita - SČKCH 

Vladislavova 12, Praha 1, 110 00 

Tel.: 296 243 353, krizová linka pro urgentní případy : 603 588 440 

Email: migrace@charita.cz, web: http://www.charita.cz 

Poradna pro uprchlíky - PPU 

Senovážná ul. 2, Praha 1, 110 00 

Tel.: 224 224 379, 224 228 582, fax: 222 241 295 

Email: poradna@refug.cz, web: www.helcom.cz 

Mezinárodní organizace pro migraci – IOM  

Dukelských hrdinů 692/35, Praha 7, 170 00 

Tel.: 233 370 160, fax: 233 382 259 

Email: iom@iom.cz, pratur@iom.int, web: http://www.iom.cz 

Organizace pro pomoc uprchlíkům - OPU  

Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1, 110 05 

Tel.: 224 872 140-1,  fax:  224 872 142 

Email: opu@ecn.cz, web: www.azyl.cz 
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Sdružení občanů zabývajících se emigranty – SOZE 

Mostecká 16, Brno, 614 00 

Tel.: 545 213 643, fax: 545 213 746 

Email: sozes@mbox.vol.cz, web: http://web.quick.cz/soze 

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky - UNHCR 

Nám. Kinských 6, P.O.Box 210, Praha 5, 150 00 

Tel.: 257 199 860-1, fax: 257 199 862 

Email: czepr@unhcr.ch, web: http://www.unhcr.cz 

Rozkoš bez rizika (zdravotní rizika prostituce žen) 

Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 

Telefon: 224 234 453  

Email: rozkos@volny.cz,  web: www.volny.cz/rozkos 
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Příloha č. 5 
 
 
Obchodování s lidmi podle § 232a trestního zákona 
 

Obchodování s lidmi 

1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá osobu mladší 

osmnácti let, aby jí bylo užito 

a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního obtěžování nebo 

zneužívání, 

b) k otroctví nebo nevolnictví, nebo 

c) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťováni, bude potrestán odnětím 

svobody na dvě léta až deset let. 

2) Stejně bude potrestán, kdo jiného za použiti násilí, pohrůžky násilí nebo lstí anebo 

zneužitím jeho omylu, tísně nebo 

závislosti, přiměje, /jedná, najme, zláká, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá, aby ho 

bylo užito 

a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního obtěžování nebo zneužíváni, 

b) k otroctví nebo nevolnictví, nebo 

c) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování. 

3) Odnětím svobody na pěl až dvanáct let bude pachatel potrestán 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci I nebo 2 jako člen organizované skupiny, 

b) vydá-li lakovým Činem jiného v nebezpečí těžké újmy 

na zdraví nebo smrti, 

e) spáchá-li takový čin v úmyslu získal značný prospěch, 

nebo 

d) spáchá-li takový čin v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci. 

4) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 těžkou újmu na zdraví, smrt 

nebo jiný zvlášť závažný následek, 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat prospěch velkého rozsahu, nebo 

spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech. 
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Příloha č. 6 
 
 
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o vzájemném 

zaměstnávání občanů České republiky a občanů Ukrajiny  

 

SDĚLENÍ  

Ministerstva zahraničních věcí 

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. března 1996 byla v Kyjevě podepsána 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o vzájemném zaměstnávání 

občanů České republiky a občanů Ukrajiny. 

Dohoda se na základě svého článku 11 odst. 1 předběžně prováděla ode dne jejího podpisu 

a vstoupila v platnost dne 4. února 1997. 

České znění Dohody se vyhlašuje současně. 

DOHODA 

mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny 

o vzájemném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Ukrajiny  

Vláda České republiky a vláda Ukrajiny (dále jen "smluvní strany"), 

vedeny přáním rozvíjet hospodářskou spolupráci se zřetelem k potřebám trhu pracovních 

sil, 

se dohodly takto: 

Článek 1 

Tato dohoda se vztahuje na občany České republiky s trvalým pobytem na území České 

republiky a občany Ukrajiny s trvalým pobytem na území Ukrajiny (dále jen "občané"), 

kteří budou zaměstnáni na území státu druhé smluvní strany. 
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Článek 2 

Orgány zmocněnými smluvními stranami k provádění této dohody (dále jen "zmocněné 

orgány") jsou: 

ze strany České republiky 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

ze strany Ukrajiny 

Ministerstvo práce. 

Článek 3 

Zaměstnávání občanů podle této dohody se bude uskutečňovat: 

1. prostřednictvím orgánů práce států obou smluvních stran na základě pracovní smlouvy 

uzavřené písemně mezi občanem státu jedné smluvní strany a zaměstnavatelem se sídlem 

na území státu druhé smluvní strany 

a) dlouhodobě na dobu do jednoho roku s možností prodloužení této doby, 

b) krátkodobě na sezonní práce v rozsahu do šesti měsíců jedenkrát v kalendářním roce. 

2. Na základě kontraktů uzavřených mezi subjekty hospodářské činnosti států obou 

smluvních stran. 

Článek 4 

K provádění této dohody sjednají zmocněné orgány protokol, ve kterém budou stanoveny 

hranice počtu zaměstnávaných občanů pro příslušný kalendářní rok v závislosti na situaci 

na trhu práce, případně další náležitosti související se vzájemným zaměstnáváním. 

Článek 5 

1. K výkonu práce občana státu jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany 

je třeba povolení k zaměstnání podle právních předpisů státu smluvní strany, na jehož 

území má občan práci vykonávat. 
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2. Do zaměstnání může být přijat občan, který je zdravotně způsobilý a má kvalifikaci 

potřebnou pro vykonávání dohodnuté práce podle požadavků zaměstnavatele, pokud 

nejsou v rozporu s právními předpisy státu smluvní strany, na jehož území bude občan 

vykonávat práci. 

3. Každá ze smluvních stran uzná v souladu s právními předpisy svého státu osvědčení o 

vzdělání a odborné kvalifikaci vydané na území státu druhé smluvní strany. Doklady budou 

přeložené do úředního jazyka státu smluvní strany, na jehož území bude občan vykonávat 

práci, úředně ověřené. 

Článek 6 

1. Na občany států obou smluvních stran se vztahují právní předpisy o povolování příjezdu, 

pobytu a výjezdu cizinců, platné na území státu smluvní strany, kde má být práce 

vykonávána, které jim umožní pobyt na tomto území po dobu výkonu práce ve smyslu této 

dohody. 

2. Podmínkou pro udělení povolení k pobytu občana za účelem zaměstnání na území státu 

druhé smluvní strany je zajištění finančních prostředků pro návrat občana do státu trvalého 

pobytu. Způsob zajištění těchto finančních prostředků bude dohodnut písemně mezi 

subjekty pracovních smluv nebo subjekty kontraktů. 

Článek 7 

1. Pracovněprávní vztahy občanů zaměstnávaných podle článku 3 odst. 1 této dohody se 

řídí právními předpisy státu smluvní strany, na jehož území občané vykonávají práci. 

2. Pracovněprávní vztahy občanů zaměstnávaných podle článku 3 odst. 2 této dohody se 

řídí právními předpisy státu, na jehož území mají občané trvalý pobyt. 

Článek 8 

Dávky důchodového zabezpečení, nemocenského pojištění a zdravotní péče se občanům 

poskytují podle příslušných ustanovení smlouvy o sociálním zabezpečení platné mezi státy 

obou smluvních stran. 
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Článek 9 

Dovoz a vývoz zboží a majetku převáženého českými a ukrajinskými občany 

zaměstnávanými na území státu druhé smluvní strany na základě této dohody bude 

prováděn v souladu s právními předpisy států obou smluvních stran. 

Článek 10 

Občan zaměstnaný na základě této dohody může převádět do státu trvalého pobytu příjmy 

získané z tohoto zaměstnání bez zbytečných odkladů ve volně směnitelné měně. 

Článek 11 

1. Tato dohoda se bude předběžně provádět ode dne jejího podpisu a vstoupí v platnost 

dnem výměny nót o splnění podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy státu 

každé smluvní strany pro vstup této dohody v platnost. 

2. Tato dohoda se sjednává na dobu pěti let. Každá ze smluvních stran ji může kdykoliv 

písemně diplomatickou cestou vypovědět. V případě výpovědi skončí platnost Dohody 

uplynutím šesti měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně. 

Zaměstnávání občanů zaměstnaných ke dni ukončení platnosti Dohody bude dokončeno v 

souladu s ustanoveními této dohody. 

3. Tato dohoda může být měněna nebo doplňována vzájemnou dohodou obou smluvních 

stran. Změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou. 

Dáno v Kyjevě dne 21. března 1996 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce 

českém a ukrajinském, přičemž obě znění mají stejnou platnost. 

Za vládu České republiky: 

Ing. Jindřich Vodička v. r. 

ministr práce a sociálních věcí 

Za vládu Ukrajiny: 

Michail Grigorovič Kaskevič v. r. 

ministr práce 
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