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Podmínky k zaměstnávání a výjezdu filipínských občanů 
 

V současné době pracuje v zahraničí kolem 10 % populace Filipín. Zaměstnávání filipínských občanů v 

zahraničí tedy pro filipínský stát není ničím novým a je jím kontrolováno a organizováno. Filipínská vláda 

musí každému filipínskému občanovi, který chce pracovat v zahraničí, vydat povolení k vycestování za 

účelem zaměstnání v zahraničí. V opačném případě se jedná z pohledu filipínského práva o nelegální 

zaměstnávání. Klíčovou agenturou vykonávající dohled nad náborem filipínských občanů do zahraničí je 

„Filipínský úřad pro zahraniční zaměstnávání“ (Philippine Overseas Employment Administration, dále 

jen „POEA“).  

Pokud chce filipínský občan pracovat v zahraničí (stát se tzv. Filipino Overseas Worker, dále jen „OFW“), 

může práci získat buď přes pracovní agentury, nebo si může práci v zahraniční sehnat sám. Pokud se 

filipínský občan rozhodne ucházet se o práci v zahraničí prostřednictvím pracovní agentury, musí se ujistit, 

že agentura, se kterou se rozhodne spolupracovat je licencovaná nebo akreditována. Licencování a 

akreditování vykonává POEA, který na svých webových stránkách vede i seznam všech licencovaných 

agentur. POEA dále vykonává i registraci a akreditaci zahraničních zaměstnavatelů filipínských pracovníků. 

K žádosti o registraci nebo akreditaci musí zahraniční zaměstnavatel doložit i soubor dalších požadovaných 

dokumentů, jejichž výčet je k nalezení v příloze této informace. 

I v případě, že si filipínský občan práci v zahraničí obstará sám, musí na POEA předložit svůj pas, pracovní 

víza, pracovní smlouvu potvrzenou či ověřenou ZÚ PH v zemi kde bude pracovat, musí jít na lékařskou 

prohlídku a předvýjezdový orientační seminář. Pak teprve od POEA získá tzv. Overseas Employment 

Certificate, který slouží jako povolení k vycestování ze země. Pokud tento certifikát nemá, může dojít k 

situaci, že mu i přes platné vízum v pase nebude umožněn odlet z Filipín. Doba trvání od získání víza po 

opuštění Filipín může být až 2 měsíce.  

Filipínci v zahraničí pracují většinou jako chůvy a pomocnice v domácnosti nebo masérky, což je považováno 

za „low skilled labour“. Filipínské úřady by rády vysílaly do zahraničí své občany na více kvalifikované 

pracovní pozice do průmyslových podniků apod. 

Obecně věnují filipínské úřady dohledu nad zaměstnáváním filipínských občanů v zahraničí velkou 

pozornost, neboť téměř každá rodina má svého člena pracujícího mimo Filipíny. Kontrola filipínského státu 

nad zaměstnáváním svých občanů v zahraničí se projevuje i tím, že Filipíny mají seznam 21 zemí, kde práci 

svým občanům zakazují. Jedná se např. o státy Afghánistán, Čad, Kuba, Severní Korea, Palestina, 

Zimbabwe atd. Na černé listině se nyní objevil i Kuvajt.  

 

Filipínský úřad pro zahraniční zaměstnávání (POEA)  

 

Cíl 

Ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami, usnadňovat vytváření a obsazování pracovních míst pro 

filipínské migrující pracovníky, podporovat jejich ochranu a pomáhat jejich hladkému opětovnému začlenění 

do filipínské společnosti. 
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Základní funkce 

• akreditování/ registrování zahraničních zaměstnavatelů filipínských pracovníků 

• vydávání licencí k náboru zahraničních pracovníků pro pracovní agentury a lodní společnosti 

• přijímání a rozhodování o stížnostech podaných proti pracovním agenturám, zahraničním zaměstnavatelům 

a pracovníkům týkajících se porušení pravidel a předpisů POEA; s výjimkou peněžních nároků 

• dohled nad vládním programem v souvislosti s protiprávním recruitment-em 

• udělování disciplinárních opatření proti chybám zahraničních zaměstnavatelů a pracovníků 

• spravování systému registrace pracovních agentur, zahraničních zaměstnavatelů a pracovníků 

• organizace seminářů zaměřených na zaměstnávání a protiprávné nábory pracovníků na celostátní úrovni 

• poskytování právní pomoc obětem nezákonného zaměstnávání 

• poskytování pomoci při repatriaci. 

 

 

Více informací o činnosti POEA naleznete na webové stránce http://www.poea.gov.ph/  
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