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Zahraniční pracovníci – práva v zaměstnání 
Migrant workers – rights at work  

Pro koho je určen tento přehled základních skutečností? 

Tento přehled základních skutečností obsahuje informace o vašich právech 
v zaměstnání. 
 
Skoro všichni pracovníci mají práva v zaměstnání. To se vztahuje i na zahraniční 
pracovníky, kteří přišli za prací do Velké Británie (Spojené království Velké Británie a 
Severního Irska). Zahraniční pracovníci často pracují v hotelích nebo restauracích, v 
potravinářském průmyslu či při sběru ovoce a lovení korýšů. 
 

V případě, že nemáte pracovní povolení pro práci na území Velké Británie od 
imigračních úřadů (UK Border Agency) a pracujete zde ilegálně, budete mít jen 
velmi málo práv. Pokud pracujete ve Velké Británii ilegálně, nebo si nejste jisti, zda 
máte povolení k práci, většina těchto informací v tomto listu s přehledy základních 
skutečností se na vás nebude vztahovat. Musíte se co nejdříve poradit se 
zkušeným poradcem. 
 
 

Pokud jste ze země Evropské unie, budete mít určitě povolení k práci ve Velké 
Británii. Pokud pocházíte z Chorvatska (od 1. července 2013) pak se musíte 
předtím, než začnete pracovat ve Velké Británii, registrovat do programu Workers 
Authorisation Scheme (Systém registrace pracujících). Před tím než začnete 
pracovat, musíte mít fialový registrační certifikát.  

Vaše práva v zaměstnání 

Zaměstnanci mají práva, zaručená existujícími zákony. Ty upravují způsob, jakým s 
vámi může osoba, pro niž pracujete (váš zaměstnavatel), zacházet. Umožní vám 
jednat, pokud váš zaměstnavatel poruší zákon. Pokud jste však zahraniční 
pracovník a snažíte se vyřešit problém v práci, je u vás mnohem pravděpodobnější 
než u jiných pracovníků, že přijdete o zaměstnání, ubytování spojené se 
zaměstnáním a dokonce i vaše právo k pobytu ve Velké Británii. 
 
Práva zde vysvětlená nemusí představovat jediná práva, která máte. Pokud 
potřebujete více informací, měli byste si zajistit právní konzultaci (viz níže). 

Právo na minimální mzdu 
Jsou stanovena pravidla, kolik Vám musí zaměstnavatel platit za odpracovanou 
hodinu. Nejnižší částka, kterou vám musí platit, se nazývá National Minimum 
Wage (zkr, NMW - národní minimální mzda). Ta bude záviset na vašem věku. 
Pokud budete pracovat v zemědělství, například při sklizni plodin nebo ovoce, 
pravidla minimální mzdy se mírně liší od ostatních druhů práce. 
 

Zaměstnavatel Vám musí dát výplatní pásku s údaji o výši vaší mzdy. Musíte dostat 
zaplaceno a musí vám zaplatit vše, na co máte nárok. Můžete se setkat s tím, že si 
zaměstnavatel sráží peníze z vaší mzdy na ubytování, stravování, školení, dopravu 
do práce nebo náklady na cestu do Velké Británie. Může si také z vaší mzdy 
strhávat peníze k pokrytí nákladů na zprostředkování práce. Existují předpisy na 
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to, kolik peněz si může zaměstnavatel strhnout na podobné věci a je stanovena 
peněžní částka, pod kterou nesmí vaše mzda klesnout. Pokud dostáváte minimální 
mzdu, je stanovena maximální částka, která může být stržena za ubytování. 
 
Pokud zaměstnavatel sráží peníze z vaší mzdy za ubytování nebo školení, může tak 
činit pouze s vaším písemným souhlasem. Ale ani tak nesmí platit méně, než je 
minimální mzda. Pokud si myslíte, že nedostáváte všechny peníze, které vám 
náleží, měli byste vyhledat právní konzultaci 
 
Pokud potřebujete více informací o minimální mzdě, můžete zavolat linku pomoci 
Pay and Work rights (základní práva zaměstnanců) na tel. č. 0800 917 2368. Jde o 
důvěrnou linku pomoci nabízející rady v několika jazycích. 

Právo na maximální týdenní pracovní dobu 
Existují předpisy týkající se počtu pracovních hodin, které smíte odpracovat za jeden 
týden. Neměli byste pracovat více než 48 hodin týdně, pokud se zaměstnavatelem 
písemně nedohodnete. Nemůžete být nuceni pracovat více než 48 hodin týdně. 
Máte rovněž právo na přestávku během pracovního dne a na volné dny v týdnu. Pro 
pracovníky v zemědělství existují zvláštní pravidla. Pokud se domníváte, že 
pracujete více hodin, než byste měli, vyhledejte konzultaci (viz níže). 

Právo na placenou dovolenou 
Ročně máte právo na 5,6 týdnů placené dovolené. To znamená, že pokud pracujete 
pět dnů v týdnu, máte nárok na 28 dní placené dovolené ročně. Pokud nedostáváte 
dovolenou, nebo pokud vaše dovolená není placená, měli byste se poradit. 

Právo na ochranu zdraví a bezpečnost 
Zaměstnavatel vám musí zajistit bezpečné pracoviště. To znamená, umožnit vám 
provádět práci způsobem, který vám nepřivodí zranění či nezpůsobí nemoc, a 
zajistit, že rozumíte bezpečnostním předpisům. Pokud se domníváte, že vaše 
pracoviště není pro práci bezpečné, měli byste se poradit. 
 
Rodičovská práva v zaměstnání 
Většina pracujících žen má právo vzít si volno z práce z důvodu narození dítěte. 
Tomuto volnu se říká mateřská dovolená. Ne všichni pracující však mají toto právo. 
Někteří zaměstnavatelé říkají, že nemáte právo vzít si mateřskou dovolenou, i když 
toto právo máte. Pokud váš zaměstnavatel tvrdí, že toto právo nemáte, měli byste 
vyhledat právní pomoc. 
 
Můžete si vzít až 52 týdnů mateřské dovolené. Pouze některé ženy si však mohou 
vzít placenou mateřskou dovolenou. Abyste si ověřili, zda můžete dostat placenou 
mateřskou dovolenou, měli byste vyhledat právní pomoc. 
 
Někteří lidé si mohou vzít placené rodičovské volno z práce, když se jejich 
manželce nebo partnerce narodí dítě. Abyste si ověřili, zda máte právo vzít si toto 
volno, vyhledejte právní pomoc. Je možné, že si budete moci rodičovské volno s 
partnerem rozdělit. Abyste si ověřili, zda máte právo na toto volno, vyhledejte právní 
pomoc. 
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Právo na ochranu před diskriminací 
Všichni zaměstnanci ve Velké Británii mají právo na ochranu před diskriminací ze 
strany zaměstnavatelů. Do této skupiny patří diskriminace kvůli vašemu věku, 
invaliditě, změně pohlaví, manželství a registrovanému partnerství, těhotenství a 
mateřství, rasovému původu, náboženskému vyznání nebo víře, pohlaví nebo 
sexuální orientaci. 

Právo na odchod ze zaměstnání 
Musí vám být umožněno opustit zaměstnání, pokud již nechcete déle pracovat. 
Nikdo, včetně zaměstnavatele, vám v tom nemůže zabránit. Některým zahraničním 
pracovníkům UK Border Agency nepovolí si najít jinou práci, pokud opustí své 
původní zaměstnání ve Velké Británii nebo jsou propuštěni. Možná budete muset 
čekat, až Home Office vyřídí vaše doklady, než si najdete jinou práci. 
 

Pokud jste odešli ze zaměstnání nebo jste byli propuštěni a nejste si jisti, zda smíte 
nastoupit do jiného zaměstnání, měli byste se poradit (viz níže). 
 

Pokud chcete odjet z Velké Británie před datem dohodnutým se svým 
zaměstnavatelem, může se stát, že nebudete moci změnit na zpáteční letence 
datum cesty. To se může stát, pokud cestu do Velké Británie platil někdo jiný, např. 
agentura. Pokud se dostanete do takové situace, měli byste se poradit. 

Zaměstnavatel vám zadržuje pas 
Zaměstnavatel ani zaměstnavatelská agentura nesmí zadržovat váš pas ani žádný 
oficiální doklad déle než jeden den. Pokud zaměstnavatel zadržuje pas bez vašeho 
souhlasu, může tím porušovat zákon. Pokud vám na požádání pas nevrátí, měli 
byste se poradit. 

Problémy se zaměstnavatelskými agenturami a gangmasters (firmy 

nebo jednotlivci zaměstnávající hlavně příležitostné pracovníky na krátkodobé 
pracovní poměry v některých průmyslových odvětvích) 

Možná jste přijeli do Velké Británie, protože vám našla práci některá 
zaměstnavatelská agentura. Někdy vám zaměstnanecké agentury neřeknou 
pravdu o práci, kterou pro vás našly. Může se stát, že nejste placeni tak, jak jste 
čekali, nebo že pracovní podmínky nejsou tak dobré, jak se vám agentura snažila 
namluvit.  
 

Možná pracujete ve Velké Británii pro gangmastera. Gangmaster je osoba, která 
organizuje práci pro ostatní, například na farmách, v hotelech, restauracích, 
nemocnicích nebo na staveništích.  
 
Pokud máte problémy se svou zaměstnavatelskou agenturou nebo gangmasterem, 
kontaktujte pomocnou linku Pay nad Work Rights na tel. č. 0800 917 2368. 
 
Toto však můžete udělat pouze u agentur, které mají kanceláře ve Velké Británii. 
Pokud tomu tak není, zpravidla nemůžete nic dělat. 

Další pomoc 

Citizens Advice Bureau (Informační kancelář pro občany) 
Kanceláře Citizens Advice Bureau poskytují bezplatné, spolehlivé, objektivní a 
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nezávislé poradenství k jakémukoli druhu problémů. K nalezení nejbližší kanceláře 
CAB včetně takové, která poskytuje rady e-mailem, klikněte na nejbližší CAB nebo 
se podívejte do telefonního seznamu pod písmeno C. 

Trade Unions Congress (Federace odborů – zkr. TUC) 
Informace o pracovních právech zahraničních zaměstnanců jsou k dispozici  
na webových stránkách TUC - www.worksmart.org.uk. Existuje také stránka 
v polštině www.pracawbrytanii.eu a v portugalštině www.trabalharnoreinounido.org.  

 

Webová stránka GOV.UK 

Tato vládní webová stránka nabízí informace pro pracovníky v zemědělství o jejich 
nároku na minimální mzdu v zemědělství v Anglii a Walesu. Najdete ji na adrese 
www.gov.uk. 
 
 

UK Border Agency (Hraniční kontrola Velké Británie) 
Pro více informací o právech rumunských a bulharských zahraničních pracovníků 
navštivte webové stránky úřadu Hraniční kontroly Spojeného království na adrese 
www.ukba.homeoffice.gov.uk.  

Další užitečné informace od Adviceguide 
 

 Základní práva v 
zaměstnání 

 Národní minimální 
mzda 

 Zaměstnavatel vám odmítá 
vyplatit plat 

 Zahraniční pracovníci 
ve Velké Británii - 
zemědělství a 
zpracování potravin  

 Výpověď 
z pracovního 
poměru 

 Pracovní doba 

 

 
Tento list s přehledy základních skutečností sestavuje Citizens Advice, pracovní název 
Národní asociace poradenských kanceláří pro občany. Jeho účelem je poskytnutí pouze 
základních informací a neměl by být považován za vyčerpávající interpretaci zákona k danému 
problému. Berte také na vědomí, že tyto informace se týkají pouze Anglie, Walesu a Skotska.  
 
Tento list s přehledy základních skutečností byl naposledy aktualizován 17. března 2014 a 
jeho aktualizace probíhá pravidelně. Pokud od doby, kdy jste tento list získali, uběhlo více 
času, obraťte se prosím na svou místní kancelář Citizens Advice Bureau a ujistěte se, že jsou 
tyto informace stále aktuální. Případně navštivte naši webovou stránku - 
www.adviceguide.org.uk - odkud si můžete aktuální znění stáhnout. 

http://www.worksmart.org.uk/
http://www.pracawbrytanii.eu/
http://www.trabalharnoreinounido.org/
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