
Zpráva ke stavu lidských 
(sociálních) práv

Ve zkratce

Podle expertek byla oblast lidských (sociálních) práv 
nadále ovlivňována pandemií COVID-19, a to zejména 
v souvislosti s diskuzí ohledně přístupu ke službám očko-
vaných a neočkovaných a neschopností vlády dostatečně 
odůvodňovat protipandemická opatření. Významné změ-
ny proběhly na legislativní úrovni, především v souvislosti 
s náhradním výživným za nezaopatřené dítě a novelou 

zákona o dětských skupinách. Expertky zároveň vítají ote-
vřenější debaty nad tématy jako je odškodnění sterilizova-
ných žen či rušení kojeneckých ústavů.
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Pozitivní trendy 

 ↗ Do veřejné debaty se dostala opomíjená témata 
jako je odškodnění sterilizovaných žen, rušení 
kojeneckých ústavů, sociálně-právní ochrana 
dětí, férové pracovní podmínky, možnosti prá-
ce z domova či podpora mladých opouštějících 
dětské domovy.

 ↗ Schválení vládní úpravy o dětských skupinách, 
která si klade za cíl zajistit financování těchto 
důležitých nástrojů slaďování práce a péče 
a snazšího návratu rodičů na trh práce ze zdro-
jů státního rozpočtu.

 ↗ Souhlas sněmovny s ratifikací Opčního proto-
kolu k Úmluvě o právech osob se zdravotním 
postižením. Protokol umožní občanům ČR 
obracet se na Výbor OSN pro práva osob se 
zdravotním postižením se stížnostmi pro poru-
šení práv zaručených úmluvou.

Negativní trendy 

 ↘ Vláda nebyla nadále schopna dostatečně vy-
světlovat a odůvodňovat svá protipandemická 
opatření.

 ↘ Nepraktické návrhy směřující proti lidem uží-
vajícím dávky hmotné nouze, které například 
zakotvují možnost krátit dávky lidem, kteří byli 
potrestáni za spáchání přestupku.

 ↘ Pokračování trendu prekarizace práce, např. 
v kontextu rozšiřování „zaměstnávání“ v tzv. plat-
formové ekonomice (např. Uber, Bolt, atd.), kdy 
je na „zaměstnance“ přenesena veškerá nejistota 
spojená s činností a je zde absolutní absence 
sociální ochrany ze strany „zaměstnavatele“.

 ↘ Upozadění veřejné debaty o nárůstu mezd 
v důsledku veřejně deklarovaného zatížení za-
městnavatelů kvůli vládním opatření spojených 
s omezením šíření nemoci COVID 19.



Výživné za 
nezaopatřené dítě
V platnost vstoupil zákon o náhradním výživném za 
nezaopatřené dítě. Tato novela významně pomůže 
rodičům samoživitelům, v českém prostředí přede-
vším matkám, které patří do skupin obyvatel nejvíce 
ohrožených chudobou.

Úbytek financí na podporu 
zaměstnanosti
Problematický odliv finančních prostředků z evrop-
ských strukturálních fondů z gesce Ministerstva práce 
a sociálních věcí určených na podporu zaměstnanosti 
v dalším programovém období.

Dopady protiepidemických 
opatření
Zavedení tzv. covid pasů a podmiňování přístupu 
k některým službám očkovaným obyvatelům, a na-
opak plánované zpoplatnění testování, stěžuje přístup 
k těmto službám neočkovaným obyvatelům. Pro 
vládu bude nadále klíčové tato opatření srozumitelně 
odůvodnit a vysvětlit, a vyvážit zájem na vyšším pro-
očkování populace s právy jednotlivců a zájmem na 
zachování společenské soudržností.

Novelizace zákona 
o dětských skupinách
Parlament schválil novelu zákona o dětských sku-
pinách, jejichž vznik reagoval na nedostatek míst 
v předškolních zařízeních péče o děti, který byl a stále 
je, jelikož míst v těchto zařízeních stálení není dosta-
tek, zásadní bariérou pro návrat rodičů na trh práce 
po mateřské nebo rodičovské pauze.

„Odliv finančních prostředků ze strukturálních 
fondů EU z gesce Ministerstva práce a soci-
álních věcí, které byly určeny na podporu 
zaměstnanosti v dalším programovém období 
považuji za velmi chybné, jelikož tento deficit se 
může negativně projevit v ohrožených oblastech 
jako je sociální práce, sociální začleňování, 
rekvalifikace a podpora rovnosti žen a mužů, 
což jsou oblasti, které kvůli pandemii nemoci 
COVID-19 utrpěly značnou újmu a zároveň se 
však v době krize ukázaly jako velmi význam-
né.“ —Markéta Švarcová

Doporučení expertní skupiny 
pro další období 

1. Důsledné odůvodňování a vysvětlování opatření 
přijímaných v souvislosti s pandemií COVID - 19.

2. Navýšit ošetřovné pro podnikající, kteří se musí 
starat o závislé osoby v důsledku uzavření zařízení 
péče.

3. Legislativně zakotvit možnost doplatit si zpětně 
nemocenské pojištění pro podnikající. Toto opatření 
především cílí na ženy, které nejsou účastny dobro-
volných plateb na nemocenské připojištění a které 
zjistí, že jsou těhotné a nemají tak možnost čerpání 
peněžitého příspěvku v mateřství.

4. Navýšení sociálních dávek, především dávky 
v hmotné nouzi a navýšení minimální mzdy a dů-
chodů nad zákonnou valorizaci.

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

Hlavní zjištění

http://www.ochranademokracie.cz

