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Работа в Република Чехия
Дори и работният договор не гарантира, 
че към чужденците ще се отнасят 
според действащите закони
Спомене ли се думата „чужденци“, много често в чешките медии те се посочват като пример за 
хора, които работят нелегално, „на черно“, но рядко се подчертава факта, че именно чужденците 
са „жертва“ на чешкия пазар на труда.

Точно по тази причина, на 
2 септември, независи-
мата неправителствена 
организация Център за 
интеграция на чужденци 

(CIC) започна рекламна кампания 
на тема: „Права на работещите чуж-
денци на територията на ЧР“. Целта 
на кампанията е да покаже, че не-
коректността на работодателите не 
е проблем само на чужденците, а се 
отнася и за чешките граждани, чии-
то трудови права също често се на-
рушават. Социалните работници от 
CIC знаят, че дори легалният трудов 
договор не е гаранция за спазване на 
правата, защото много работодатели 
в Република Чехия не спазват Ко-
декса на труда. В рамките на своята 
кампания CIC е решен да заостри 
вниманието върху тези проблеми и 
да се обърне към бъдещи партньори, 
на които тази проблематика е близка: 
синдикатите, Инспекцията по труда, 
неправителствени организации, как-
то и работодатели, спазващи стрикт-
но действащите закони.

За нуждите на чужденците, но 
и на чешките трудещи се, непо-
знаващи добре Кодекса на труда, 
CIC издаде брошурка, която да ги 
ориентира в най-често срещаните 
ситуации на нарушаване на трудо-
вите им права. Брошурата описва 
популярните „митове“ за работа в 
ЧР, ширещи се между чужденците. 
Текстът в материала е максимално 
разбираем, съществува на няколко 
езика, единият, от които е българ-
ски. (Първата от тези брошурки ще 

намерите публикувана в края на 
този брой – б.ред.).

„Броят на чужденците, работещи 
в Чехия е около 220 000. За съжале-
ние, много често се срещаме с работ-
ници, които, въпреки че имат трудов 
договор, нямат гаранция за своята 
заплата. Доста са случаите на непра-
вомерно приключване на трудовия 
договор, на неплащане на здравни 
и социални осигуровки. Между са-
мите чужденци, независимо дали 
са от държава-член на ЕС или не, се 
ширят легенди, че трудовото законо-
дателство в Чехия се спазва. Затова 
решихме, че с тези брошурки „тряб-
ва да разрушим митовете“, защото 
чужденците се обръщат към нас, 
социалните работници, чак, когато 
отношението към тях от страна на 
работодателите вече е преминало 
границата на търпимост“, казва Ми-
хаела Лимова от CIC. Според г-жа 
Радка Медкова, консултант-специа-
лист на проекта в областта на тру-
довото право, „нарушаването на 
Кодекса не се отнася само за чужде-
нците. Познаването на трудовото за-
конодателство е на ниско ниво, както 
от страна на работниците, така и от 

страна на работодателите. Ето защо 
работниците често сляпо вярват на 
работодателя си и даже не си правят 
труда да проверят дали всичко е спо-
ред изискванията на закона. Освен 
това преобладава мнението, че няма 
смисъл да се защитаваш, защото така 
или иначе няма да успееш. За чуж-
денците ситуацията е още по-тежка, 
защото трябва да бранят правата си 
на чужд език“. 

За да бъде по-ясна картинката 
на чешкия пазар на труда, авторите 
на проекта дават следния пример: В 
един ресторант на престижен праж-
ки адрес работи групичка от Пакис-
тан. Хората били принудени да под-
пишат, че ще плащат глоба от 5 000 
крони, ако извършат нарушение; ра-
ботят от сутрин до вечер, но не зна-
ят кога и каква заплата ще получат; 
въпреки многократните молби, соб-
ственичката не им дава да си вземат 
отпуск. Подобни примери социал-
ните работници имат десетки. Още 
по-тежка е ситуацията с чужденците, 
които имат нужда от разрешително 
за работа, а с него е свързано и разре-
шението им за пребиваване. 

Положението с гражданите на 
ЕС също не е розово, затова, казва 
г-жа Лимова: „CIC си поставя не-
леката задача да обучи хората така, 
че да повярват в смисъла на бор-
бата за защита на собсвените им 
трудови права“. ◆
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