
 
 

V průběhu minulých 12 měsíců britský Úřad pro potírání pracovního vykořisťování a nekalých 
zprostředkovatelských praktik (Gangmasters and Labour Abuse Authority - GLAA) nashromáždil 
velké množství dat a informací souvisejících s případy novodobého otroctví a pracovního vykořisťování 
ve Velké Británii.  

S využitím informací ze svědeckých výpovědí obětí, z vlastní činnosti a kontrol na pracovištích, GLAA 
vytvořila obsáhlou zprávu popisující skutečný stav pracovního vykořisťování ve Velké Británii.  

8. a 9. května bude GLAA vydávat celou řadu zpráv adresovaných veřejnosti o problematice moderního 
otroctví a vykořisťování tzv. zranitelných pracovníků těmito jevy ohroženými, včetně specifikace profilu 
vykořisťovaných osob, metod používaných zločineckými gangy a varovných signálů, které je třeba dostat 
do širokého povědomí.  

Proto jsme se rozhodli identifikovat několik klíčových závěrů s vysokou informační hodnotou.  

Vyšší riziko novodobého otroctví a vykořisťování pracovníků hrozí v odvětvích s vysokou 
fluktuací personálu a u pracovních pozic vyžadujících nízkou kvalifikaci a s nízkou 
mzdou, které vykořisťovatelům poskytují mnoho příležitostí k nerušenému rozvoji 
nekalých aktivit. Zde uvádíme některé z dotčených odvětví: 

 

 
 

Velká Británie je jednou z hlavních destinací obchodování s pracovníky v Evropě, 
přičemž pracovní vykořisťování je jednou z nejčastějších forem vykořisťování 
dospělých i dětí.  

 

Podle celosvětových odhadů žije v otroctví asi 40 milionů lidí, přičemž ve Velké Británii jich jsou desítky 
tisíc. Nucená práce představuje asi 30% případů vykořisťování. Většina obětí jsou muži z členských 
států EU, a sice z Bulharska, České republiky, Estonska, Polska, Rumunska a Slovenska.   

http://www.gla.gov.uk/whats-new/the-nature-and-scale-of-labour-exploitation-across-all-sectors-within-the-united-kingdom/


 
Vykořisťovatelé a jejich oběti jsou obvykle stejné státní příslušnosti - stejný jazyk 
a kultura napomáhají s náborem a udržením kontroly nad vykořisťovanými. 
Zahraniční pracovníci se někdy potýkají s neznalostí anglického jazyka, což je činí 
obzvláště náchylnými k vykořisťování. Víme o případech, kdy byl pečlivou kontrolou 
omezován volný pohyb obětí a kdy jim bylo odepíráno lékařské ošetření, zatímco 
jiným obětem bylo bráněno používat telefon nebo internet, čímž byly udržovány 
v izolaci a bez možnosti vyhledání pomoci.  

 
Oběti pracovního vykořisťování jsou nejčastěji 
Vietnamci, Albánci a Britové.  
 
Setkali jsme se s případy dlužního otroctví, 
které vykořisťovatelé používají jako taktiku 
pro donucení oběti k výkonu práce za účelem 
splacení svého dluhu, nad jehož výší nemají 
žádnou kontrolu. Jejich mzda a bankovní účty 
jsou kontrolovány a bez jejich souhlasu je 
z nich vybírána hotovost. Celosvětově je přes 
70 % dospělých, kteří jsou nuceni k práci 
v zemědělství, domácím pracím nebo k práci 
ve výrobě obětí dlužního otroctví. Oběti jsou 
často udržovány v nejistotě o tom, kolik 
vlastně dluží a o výši různých dalších srážek, 

např. za dopravu, nájemné a stravu, které jim mohou být strhávány. Dochází tak k nabíhání úroků, čímž 
se dluh může stát nesplatitelným a zároveň může docházet k dalšímu upevňování moci a kontroly 
nad obětmi.  

Někteří zločinci pracovníky přimějí k tomu, aby se zaregistrovali jako osoby  samostatně výdělečně 
činné, čímž se v podstatě vzdají svých práv na dovolenou a nemocenské dávky.   

Sociální média, zejména Facebook, jsou využívány při náboru pracovníků, kteří se 
nakonec stanou obětí vykořisťování. Často neexistuje žádný kontrolní mechanismus ani 
nejsou organizována žádná osobní setkání tváří v tvář a někteří pracovníci po svém 
příjezdu do Velké Británie zjisťují, že slíbené zaměstnání neexistuje.  

 
Některým pracovníkům je účtována denní sazba za dopravu do místa výkonu práce 
a zpět, přičemž jsou někdy tyto náklady sráženy přímo z pracovníkovy mzdy. Oběti 
vykořisťování obecně žijí v nuzných podmínkách přeplněných ubytovacích zařízení, 
kde jim chybí základní vybavení jako elektřina, topení či tekoucí voda. V případě, že si 
najdou ubytování jinde, jim může být vyhrožováno ztrátou zaměstnání. Vykořisťovatelé 

své oběti často drží pod kontrolou tím, že jim zabaví doklady nebo kontrolou jejich mzdy a bankovních 
účtů, ze kterých vybírají hotovost na splacení nabíhajících „dluhů“.  
 
Výše uvedené jsou jen některá z klíčových zjištění obsažených v naší zprávě. Budeme rádi, pokud nám 
šířením našich tweetů na @UK_Glaa z 8. a 9. května pomůžete informovat širokou veřejnost.  
 
Děkujeme Vám, GLAA 
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