
Ve zkratce

Nezávislá média jako hlídací pes 
demokracie umožňují veřejnosti 
kriticky posoudit, jakým způso-
bem je vykonávána státní moc. 
Během prvního pololetí 2020 
fungování médií ovlivnila nejen 
pandemie koronaviru. Došlo ke 
zvolení nových a problematických 
členů Rady ČT a k obecnému 
zhoršení ve fungování mediálních 
rad. Zejména fungování Rady 

ČTK je ohrožováno chováním 
některých jejích členů. Důležitým 
tématem období se staly dezin-
formace a snahy zabránit jejich 
šíření. Facebook spolupracuje na 
ověřování zpráv s agenturou AFP 
a nový spolek NELEŽ pomáhá 
firmám vyhýbat se publikování 
reklamy na dezinformačních 
webech. Zástupci veřejnoprávních 
a státních institucí začali ve větší 
míře poskytovat informace jen 
jimi zvoleným médiím. Mluvčí 
ČRo neodpovídá na dotazy někte-

rých novinářů a Vláda ČR omezila 
přístup médií na tiskové konferen-
ce. Koronavirus urychlil trendy 
na mediálním trhu; klesly prodeje 
tištěných médií a zvýšila se sledo-
vanost online zpravodajství. Byl 
spuštěn nový zpravodajský kanál 
CNN Prima News a skupina PPF 
Petra Kellnera koupila společnost 
CME včetně televize Nova.
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Ve zkratce

Expertky pracovní skupiny upozorňují na pokračující negativní dopady pan-

demie na kvalitu života i práva ohrožených skupin obyvatel. V této souvis-

losti odkazují na porušování práv migrantů/ek, negativní dopady vládních 

opatření zejména na nízkopříjmové skupiny či nedostatky finanční podpory 

státu. Připomínají také absenci komplexní úpravy postavení osob bez státní 

příslušnosti či chystané legislativní změny týkající se postavení rodinných 

příslušníků/ic.
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Pozitivní trendy

 ↗ Bezplatné testování na koro-
navirus pro nízkopříjmové 
skupiny.

 ↗ Možný počátek změny diskurzu 
o (zne)užívání sociálních dávek, 
jelikož se uživateli/kami dávek 
stávají širší vrstvy obyvatelstva.

 ↗ Záměr ministerstva spravedl-
nosti zkrátit dobu oddlužení na 
3 roky.

 ↗ Debata o změnách v agenturním 
zaměstnávání migrantů/ek.

Negativní trendy

 ↗ Rozdělení rodin cizinců/ek 
a občanů/ek ČR v souvislosti  
s pandemií.

 ↗ Porušování pracovních práv 
migrantů/ek během pandemie.

 ↗ Chybějící reflexe dopadů 
vládních opatření na ohrožené 
skupiny obyvatel - např. ženy, 
samoživitelé/ky, lidé kombinu-
jící více druhů příjmů, osoby 
zaměstnané na krátkodobé 
smlouvy (např. DPP, DPČ, pra-
cující na švarcsystém).

 ↗ Pokračování trendu prekariza-
ce práce, kdy je kvůli nestan-
dardním pracovním úvazkům 
veškerá nejistota přenesena na 
pracovníka/ici.

 ↗ Zrušení superhrubé mzdy 
zvýhodňující pouze vyšší 
příjmové skupiny.

Dopady pandemických opatření 
na ohrožené skupiny
Pokračování epidemie COVID-19 a s ním spojená vládní opatření 
měla i v tomto období negativní dopad zejména na nízkopříjmové 
skupiny. Zvýšené riziko pro zhoršení pracovních i životních pod-
mínek, ale i pro ohrožení chudobou, zasahuje například migranty/
ky, samoživitele/ky či osoby kombinující různé druhy příjmů, které 
nedosahují na podporu ze strany státu nebo je pro ně podpora 
nedostatečná. Vláda podle expertek tyto dopady dostatečně nere-
flektuje. Problematické bylo i rozdělení rodin cizinců i občanů ČR 
v důsledku vládních opatření.

Hlavní zjištění
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Legislativní změny týkající se postavení rodinných příslušníků ze zahraničí
Expertky upozorňují na pokus ministerstva vnitra při-
pojit k novele zákona o občanských průkazech zásadní 
novelizaci zákona o pobytu cizinců. Podle návrhu by se 
oddělila práva nejbližších členů rodiny od práv osob, 
kteří mají s občany jen volnější příbuzenský vztah. 

Návrh by však razantně zhoršil postavení rodinných 
příslušníků občanů ČR. Ministerstvo nakonec svůj návrh 
stáhlo a novela zákona o pobytu cizinců byla předlože-
na samostatně v podobě, která do postavení rodinných 
příslušníků zasahuje výrazně méně.

Postavení osob bez státní příslušnosti zůstává bez významnějších změn
Vláda předložila poslancům novelu zákona o azylu, 
nepodařilo se však do ní již prosadit (dosud neexistující) 
komplexní úpravy postavení osob bez státního občan-
ství, a to navzdory judikatuře soudů i usnesení Rady 

vlády pro lidská práva. Předložený návrh obsahuje pouze 
minimalistickou úpravu postavení těchto osob a meziná-
rodní závazky reflektuje jen částečně.

Nedodržování opatření ze strany zaměstnavatelů
Pracovní skupina upozorňuje na nereaktivnost vlády 
směrem k nedodržování protipandemických opatření ze 
strany zaměstnavatelů, zejména v kontrastu s důrazem 
na dodržování opatření jednotlivci. Expertky odkazují 
na data výzkumu PAQ Research, podle kterého z domo-

va pracuje pouze malá část z těch, kterým to povaha 
zaměstnání umožňuje, přičemž šestina zaměstnavatelů 
nechce zaměstnancům/kyním práci z domova vůbec 
umožnit, a 14 % zaměstnavatelů aktivně odmítá testová-
ní nebo trasování.

Nadále přetrvává trend prekarizace práce, například 

v kontextu rozšiřování „zaměstnávání“ v tzv. plat-

formové ekonomice (např. Uber, Bolt, atd.), kdy 

je na „zaměstnance a zaměstnankyně“ přenesena 

veškerá nejistota spojená s činností a je zde absolutní 

absence sociální ochrany ze strany „zaměstnava-

tele“ (např. krytí v době nemoci, nutnost hradit 

si sám/a odvody na sociální a zdravotní pojiště-

ní, atd.). Tento typ zaměstnávání je specifický pro 

migranty a migrantky, kteří patří mezi nejvíce ohro-

žené skupiny na trhu práce. —Markéta Švarcová

V souvislosti s pandemií se více projevují dlouhodobé 

problémy české migrační politiky. Migranti pobytově 

závislí na svých zaměstnavatelích čelí porušování 

pracovních práv ve větším rozsahu – například 

nevyplácení mzdy, protiprávní ukončení pracovního 

vztahu či nedodržování zákoníku práce. 

—Magda Faltová

Doporučení expertní skupiny 
pro další období 

1. Rozšířit, urychlit a lépe zacílit finanční pod-

poru státu v souvislosti s pandemií COVID 

19 pro ohrožené skupiny a občany/ky na 

hraně existenční nouze.

2. Legislativně upravit možnost doplatit si 

zpětně nemocenské pojištění pro podnika-

jící. Toto opatření především cílí na ženy, 

které nejsou účastny dobrovolných plateb 

na nemocenské připojištění a které zjistí, že 

jsou těhotné a nemají tak možnost čerpání 

peněžitého příspěvku v mateřství.

3. Rozšířit přístup migrantů do veřejného 

zdravotního pojištění.

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

https://www.paqresearch.cz/post/postoje-k-opatrenim-a-zkusenosti-s-postupem-zamestnavatelu
https://www.paqresearch.cz/post/postoje-k-opatrenim-a-zkusenosti-s-postupem-zamestnavatelu
http://www.ochranademokracie.cz

