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Ve zkratce
Klíčové události oblasti lidských (sociálních) práv v první polovině roku 
2022 souvisely zejména s příchodem uprchlíků a uprchlic v důsledku ruské 
invaze na Ukrajinu. Přístup české vlády k této bezprecedentní situaci se nesl 
ve znamení otevřenosti a vstřícnosti vůči lidem z Ukrajiny, a věcného řešení 
s tím souvisejících výzev. Členky a člen expertní skupiny jej v zásadě oceňu-
jí. Z dlouhodobého hlediska je pro oblast lidských (sociálních) práv podstat-
né také výrazné hodnotové rámování přístupu ČR, která v sobě nese ambici 
rozvíjet hodnoty pomoci, solidarity a spolupráce. Výjimkou je nekoncepční, 
až diskriminační přístup české vlády a představitelů některých municipalit 
při řešení situace ukrajinských uprchlíků a uprchlic romské národnosti. 
Přes dílčí i – pro českou státní správu poměrně předvídatelné – systémové 
nedostatky spojených s rezortismem, nedostatečnou koordinací a cíleným 
zohledňováním relevantních dat a zkušeností občanského sektoru při pří-
pravě potřebných opatření, se české vládě daří postupně reagovat na klíčové 
výzvy. Expertky a expert negativně hodnotí postupné zpřísňování podmínek 
pro uprchlíky a uprchlice (nejviditelněji přijetím Lex Ukrajina II). Důraz-
ně také varují před negativními dopady současného zdražování. Současné 
nastavení dávek sociální politiky nejspíš neochrání velkou část obyvatel ČR 
od propadu do energetické chudoby a sociálních problémů. To může přinést 
nejen posílení populistických tendencí do české veřejné politiky, ale i pokles 
sociální soudržnosti a vyprchání veřejné podpory Ukrajině. Dlouhodo-
bým důsledkem může být oslabení důvěry v demokratické instituce státu. 
Expertky a expert proto volají po zefektivnění sociální politiky tak, aby se 
potřebná pomoc dostala včas k těm, kdo ji potřebují. Co expert a expertky 
naopak oceňují, je jmenování nové zmocněnkyně pro lidská práva, paní 
Kláry Šimáčkové Laurenčíkové. Z dřívějších úspěchů v roce 2021 pak kvitují 
také pokroky v oblasti exekucí, psychiatrie, sociálních práv dětí a alespoň 
částečnou nápravu v podobě odškodnění za nezákonné sterilizace žen.
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Pozitivní trendy 

 ↗ Jednoznačná podpora přijetí ukrajin-
ských válečných uprchlic a uprchlíků ze 
strany vlády.

 ↗ Dosažení koaliční shody na jmenování 
Kláry Laurenčíkové zmocněnkyní pro 
lidská práva poté, co byla tato pozice 
přes tři měsíce neobsazená.

 ↗ Novelizace exekučního řádu v létě 
2021, která částečně zlepšila postavení 
dlužníků a otevřela možnost vymanit se 
ze starých, nevymahatelných exekucí, 
a přispěla k humanizaci mobiliárních 
exekucí.

 ↗ Přijetí zákona o odškodnění obětí 
nezákonných sterilizací v srpnu 2021, 
díky kterému mohou být po mnoha 
letech domáhání alespoň částečné 
kompenzovány ženy, které podstoupily 
nedobrovolnou sterilizaci.

 ↗ Přijetí novely o sociálně-právní ochraně 
dětí v září 2021, která do roku 2024 zruší 
umisťování nejmenších dětí (do 3 let 
věku) do ústavní péče.

 ↗ Zákaz používání síťových lůžek v psy-
chiatrických léčebnách díky přijetí 
novely zákona o zdravotních službách.

 ↗ Navýšení důchodů o 500,– za každé 
vychované dítě, jakožto nástroj reagu-
jící na vysoký tzv. gender pension gap 
a vysokou míru ohrožení chudobou pro 
penzistky.



Negativní trendy 

 ↘ Pravděpodobný propad významné části 
obyvatel do energetické chudoby a zhor-
šení sociálních problémů v důsledku 
zdražování energií a vysoké inflace, na 
který stát nezvládá reagovat včasným 
a systémovým řešením.

 ↘ Zmrazené platy státních zaměstnanců, na 
které ve stejné míře jako na zaměstnance 
a zaměstnankyně v soukromém sektoru 
dopadají důsledky zdražování cen a energií 
a zboží v důsledku rekordně vysoké inflace.

 ↘ Nekoncepční a až diskriminační přístup 
české vlády a představitelů některých 
municipalit při řešení neutěšené situace 
ukrajinských uprchlíků romské národnosti 
(často žen bez finančních prostředků s ma-
lými dětmi), zejména dlouhodobě neřešené 
situace na pražském a brněnském hlavním 
nádraží v rozporu s potřebou zachování 
lidské důstojnosti dotčených osob.

 ↘ Nenaplňování vládní strategie „Stanovení stra-
tegických priorit vlády ČR ke zvládání uprchlické 
vlny související s invazí Ruské federace na Ukraji-
nu“. Absence systémových opatření v oblasti 
bydlení a vzdělávání (nedostatečné kapacity 
v MŠ, ZŠ, SŠ) a s tím souvisejících relokace do 
méně zatížených regionů.

 ↘ Vážné zhoršení ekonomické situace lidí ve 
výkonu trestu, kterým jsou od začátku roku 
2022 v důsledku soudního rozhodnutí strhá-
vány celé příchozí platby i důchody na splá-
cení exekucí. Těm, kdo nemají zaměstnání 
a pobírají důchod, tak nezůstávají finanční 
prostředky na nákup hygienických potřeb, 
léků, či kreditu na telefonování s blízkými.

 ↘ Nedostatečné výsledky reformy psychiatrie, 
kdy velké zdroje stále putují do velkých psy-
chiatrických pavilonů namísto do zvyšování 
reálné dostupnosti péče o duševní zdraví 
v komunitě. I v důsledku toho psychiatrické 
léčebny stále nedobrovolně obývá mnoho 
lidí, kteří tam reálně nemusí být.

 ↘ Nárůst počtu tzv. platformových zaměst-
nanců a zaměstnankyň, kteří jsou nuceni 
kombinovat zdroje příjmů z klasických 
zaměstnaneckých poměrů (většinou však 
také krátkodobých, s fluktuujícími příjmy) 
s prací pro platformu, přičemž lidé v těchto 
prekarizovaných pozicích nedisponují žád-
nou jistotou příjmu ani sociální ochrany.

Sociální záchranná síť je neefektivní 
a vláda reaguje pouze dílčími opatřeními
Dopady významného zdražování energií a celkové inflace uka-
zují, že stát není schopen rychle a efektivně zajistit záchrannou 
síť pro lidi, které tato situace ohrožuje. Vláda zatím reaguje spíše 
dílčími opatřeními. Nejohroženějším skupinám navíc nepomohly 
ani daňové úpravy z konce roku 2020 (zrušení superhrubé mzdy 
jakožto základu daně z příjmů), které se v roce 2021 nejvíce projevi-
ly u domácností nadprůměrnými příjmy. Tento krok navíc výrazně 
omezil příjmy do veřejných rozpočtů a podvázal tak schopnost státu 
adekvátně reagovat na dopady růstu cen v roce 2022 (např. možnost 
financovat sociální programy směrem k nízkopříjmovým skupinám 
obyvatel). Současná situace navíc odhaluje problémy dnešního 
systému: mnohé příspěvky a sociální dávky je příliš složité získat 
(např. příspěvek na bydlení), jejich výše je omezená (např. přídavek 
na dítě) a nepomáhají tak domácnostem, na které by měly cílit. Tato 
krizová situace tak s novou mírou urgence ukazuje systémové sla-
biny, které odborníci dlouhodobě kritizují: tvorbě sociální politiky 
stále chybí přístup založený na datech a její dopad není dostatečně 
odborně vyhodnocován (evidence-based policy). Vzhledem k tomu, 
že ekonomická situace jednotlivce a osobní zkušenost se sociál-
ními problémy (nezaměstnanost, exekuce, ztráta bydlení apod.) 
úzce souvisí s důvěrou v demokracii, můžeme současné zdražování 
chápat jako ohrožující nejen pro zranitelné skupiny, ale také pro 
sociální soudržnost a předivo demokracie jako takové.

Legislativa pro zvládnutí integrace 
lidí z Ukrajiny se neopírá o data 
a zkušenosti z terénu
Navzdory pozitivním signálům, který vláda vyslala v souvislosti s po-
mocí Ukrajině a přijímáním uprchlic a uprchlíků, se státu v mnoha 
ohledech nedaří efektivně reagovat na výzvy spojené s integrací lidí 
z Ukrajiny. Například v oblasti školství se státu (mj. kvůli uplatňované 
decentralizaci veřejné správy) nedaří zajistit dostatečné kapacity a dob-
ře plánovat. Také začleňování lidí z Ukrajiny na trhu práce pokulhává 
a v mnoha případech se nese ve znamení zaměstnávání na nízkokva-
lifikovaných pozicích spojených nedůstojnými podmínkami. Opatření 
z novely takzvaného Lex Ukrajina II – zkrácení doby státem hrazeného 
pojištění lidem z Ukrajiny – nepřispěje k lepšímu začlenění na trh prá-
ce, neboť nesměřuje k odstranění bariér, které souvisí s genderově spe-
cifickou migrací (problematika péče, slaďování rodinného a pracovní-
ho života apod.). Navíc vázne koordinace pracovních skupin, které se 
těmito výzvami ve státní správě zabývají. Zásadním problémem je ne-
dostupnost sekundárního ubytování a neexistence systémové podpory 
pro zranitelné skupiny jako jsou např. osoby s postižením nebo oběti 

HROZBA!

Hlavní zjištění



Jmenování nové zmocněnkyně pro lidská 
práva posílilo agendu lidských práv na 
vládní úrovni
Poté, co na post zmocněnkyně pro lidská práva rezignovala Helena 
Válková, zůstala tato – pro agendu lidských práv klíčová – pozice přes 
čtvrt roku neobsazená. Činnost některých výborů zůstala nedotčená, 
jiné se ale mnoho měsíců nesešly a jsou de facto nefunkční. Jmeno-
vání osobnosti se silným odborným zázemím a dlouholetými zkuše-
nostmi z veřejného a občanského sektoru je pro lidskoprávní agendu 
dobrou zprávou. K dosažení koaliční shody na osobě Kláry Šimáčkové 
Laurenčíkové došlo až po tlaku ze strany občanské společnosti. Účast 
zmocněnkyně spolu s premiérem, ministrem školství a ukrajinským 
velvyslancem na první tiskové konferenci pro děti byla pro české pro-
středí osvěžující a symbolicky důležitou událostí. Otázkou zůstává, ja-
kou podporu bude mít nová zmocněnkyně při výkonu své funkce ze 
strany vládních představitelů.

násilí. Legislativa vzniká překotně – opatření nejsou založená na da-
tech, nereflektují zkušenosti neziskového sektoru, ani dalších aktérů, 
jako jsou města a obce, které do jejich přípravy nejsou cíleně a syste-
maticky zahrnovány. Na nich přitom nadále stojí velká část integrační 
práce, kterou se do strategií státní správy nedaří přenést.

Selhání jednotlivců v pečovatelství neu-
míme využít k reflexi hlubších problémů
Před více než dvěma lety zaznamenali reportéři skrytou kamerou ne-
vhodné chování ke klientům ze strany pečovatelek v ostravském do-
mově seniorů Slunečnice. V červnu 2022 byla kauza uzavřena tím, že 
jde o selhání jednotlivců. Zároveň byly dle slov ředitele, který nebyl 
odvolán, zpřísněny kontroly ostatních pečovatelů. Řešení situace pou-
ze potrestáním jednotlivců a zpřísněním kontrol ostatních pracovníků 
nepovede ke kvalitnější péči. Kauzu se nepodařilo využít k otevření 
diskuze o příčinách problému, mezi které patří neadekvátní podmín-
ky pro pracovníky v sociálních službách. Již nyní chybí v sociálních 
službách tisíce pečovatelů. V roce 2050 bude v ČR o milion seniorů více 
a třikrát více lidí bude trpět demencí. Kauza „Slunečnice“ ukazuje, že 
podmínky pro pečovatele je třeba zlepšovat a posilovat prestiž této 
profese. Zároveň tato a podobné kauzy, například opakované požáry 
v pobytových sociálních službách, poukazují na důležitost zvyšování 
dostupnosti péče v komunitě, která respektuje autonomii, sebeurčení 
a přirozené vazby klienta. K tomu se stát zavázal v Úmluvě o právech 
osob se zdravotním postižením.

Doporučení expertní 
skupiny pro další období 

1. Zjednodušit systém žádání o dávky soci-

ální politiky tak, aby se skutečně dostaly 

k lidem, kterým mají pomáhat a ti nebyli 

závislí na pomoci nevládních organizací.

2. Navýšit vybrané dávky sociální politiky 

(např. rodičovský příspěvek, příspěvky 

na péči a bydlení, životní a existenční mi-

nimum) nebo alespoň objektivizovat je-

jich výši tak, aby za situace rychle rostou-

cích cen zafungovaly jako pojistka proti 

propadu do chudoby.

3. Cíleně a systematicky zahrnovat aka-

demický sektor a nevládní neziskové 

organizace s relevantními zkušenostmi 

do přípravy legislativy umožňující dob-

ré zvládnutí příchodu a začlenění lidí 

z Ukrajiny.

4. Aktivně řešit krizi na trhu s bydlením, 

mimo jiné například přijetím zákona 

o sociálním bydlení.

5. Pokračovat v reformě systému exekucí 

a snížit bariéry pro vstup do oddlužení.

6. Zajistit, aby zdroje vložené do reformy 

psychiatrie byly investovány do rozvo-

je adekvátních služeb duševního zdraví 

v komunitě, nikoli do rozvoje existujících 

velkokapacitních psychiatrických institu-

cí.

7. Zlepšit podmínky pro výkon pečovatel-

ské profese, například navýšením mezd 

a odstraněním negativního vlivu pra-

covních agentur na pracovní podmínky, 

zavedením kompenzací vysoké psychic-

ké i fyzické zátěže a celkovým zvýšením 

prestiže této profese.

8. Nabídnout pobytovou jistotu lidem 

z Ukrajiny po skončení institutu dočasné 

ochrany tak, aby měli jasnou perspekti-

vu, jak legálně a důstojně setrvat v ČR.



Další reporty expertních skupin najdete na www.ochranademokracie.cz. Pokud ještě nejste členem Sítě k ochraně demokracie, přidejte se a reporty vám budeme posílat.

„Podle studie VŠE trpěla již před pandemií covidu-19 třetina 
seniorů energetickou chudobou. Problém se ale týká i dalších 
nízkopříjmových skupin. Očekává se, že částky za energie 
narostou u většiny domácností o desítky procent a s nimi zá-
roveň riziko zadlužování a exekucí.“— Simona Bagarová

„Prvotní nastavení například Krajských asistenčních center 
pomoci Ukrajině fungovalo dobře. Nyní je potřeba nastavit 
dlouhodobá integrační opatření. Chybí nám systém následné 
pomoci a podpory, kontaktní místa, kam se uprchlíci mohou 
obracet pro řešení své situace, systém sekundárního bydlení 
a nastavení relokací do míst, kde bude pro uprchlíky dostup-
ná infrastruktura.“— Magda Faltová

„U značné části agendy Ministerstva práce a sociálních věcí 
dochází k digitalizaci přístupu k sociálním dávkám. Systém 
sociální politiky nicméně ukazuje velké trhliny. Evidence-
-based přístup je stále v nedohlednu, stejně jako hodnocení 
dopadů sociálního systému. Stále tak například nevíme, 
proč se sociální dávky nedostávají k těm, kterým by měly být 
určeny.“ — Robert Jahoda

9. Umožnit přístup k vízům také Rusům 

a Bělorusům, tedy nastavit sankční opat-

ření cíleně, aby nedopodala na občany, 

kteří s režimem nesouhlasí.

10. Na trhu práce zamezit propadu Ukra-

jinců a Ukrajinek do nekvalifikovaných 

pozic, podporovat kurzy českého jazyka, 

či zjednodušit systém nostrifikací dosa-

ženého vzdělání.

11. Posílit přístup cizinců – zejména dětí – 

k veřejnému zdravotnímu pojištění.

12. Přijmout zákon o bezplatné právní po-

moci.

13. Zcela zrušit dětské domovy pro děti do 

3 let věku a zajistit, aby děti s postiže-

ním, které nemohou vyrůstat ve vlastní 

rodině, měly stejný přístup k náhradní 

rodinné péči a adekvátním sociálním 

a zdravotním službám na rovnoprávném 

základě s ostatními dětmi.

14. Legislativně zavést nárok na ošetřovné 

pro podnikající i mimo pandemickou si-

tuaci.

http://www.ochranademokracie.cz

