
ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV  

V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2021 

SHRNUTÍ 

Česká republika je zemí s pluralitní parlamentní demokracií. Zákonodárná moc je svěřena 

dvoukomorovému parlamentu, který tvoří poslanecká sněmovna a senát. Hlavou státu je 

prezident, který jmenuje předsedu vlády a ministry vlády. V roce 2018 proběhly ve dnech 

8. a 9. října volby do poslanecké sněmovny a v prezidentských volbách byl Miloš Zeman 

zvolen do svého druhého pětiletého funkčního období. Zatím poslední volby – jednalo se 

o volby do třetiny senátu – se konaly dvoukolově v říjnu 2020. Pozorovatelé považovali 

volby za svobodné a spravedlivé.  

Za vymáhání práva a udržování veřejného pořádku, včetně ochrany hranic a vymáhání 

imigračního zákona, zodpovídá Policie České republiky, která je podřízena ministerstvu 

vnitra. Případy údajných pochybení příslušníků policie, celní správy, hasičského 

záchranného sboru a vězeňské služby prošetřuje Generální inspekce bezpečnostních 

sborů, která je podřízena úřadu vlády. Inspektoři Generální inspekce bezpečnostních 

sborů prošetřovali případy podezření z trestných činů a prováděli zkoušky spolehlivosti 

k dopadení pachatelů při činu. Armáda České republiky podléhá ministerstvu obrany. 

Řízení bezpečnostních sil nadále účinně vykonávaly civilní úřady. V některých případech 

se příslušníci bezpečnostních sil dopustili porušení zákona.  

Mezi významné problémy v oblasti lidských práv patřily důvěryhodné zprávy o trestných 

činech zahrnujících násilí nebo výhrůžky násilím vůči příslušníkům menšinových skupin, 

zejména vůči romské komunitě a lesbické, gay, bisexuální, transgenderové, queer a 

intersexuální komunitě, a dále nedostatečné postihování násilí na ženách. 

Stát podnikal kroky ke stíhání a potrestání osob, které se v řadách bezpečnostních složek 

a státních úřadů dopustily porušení zákona.  
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Oddíl 1. Dodržování práva na nedotknutelnost osoby 

a. Svévolné zbavení života a další nezákonné nebo politicky 

motivované zabíjení osob 

V jednom případě se objevila zpráva, že stát nebo jeho činitelé se možná dopustili 

svévolného nebo nezákonného zabití. Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo 

vojenská policie zkoumají, zda bylo zabití osob bezpečnostními složkami odůvodněné, a 

zahájily úkony trestního řízení.  

Dne 12. června zemřel muž romského původu, když proti němu několik policistů použilo 

omezovací prostředky, nebo krátce poté. Podle videozáznamů, které se objevily na 

sociálních sítích, muž ležel na zemi a policisté mu klečeli na zádech a na krku. Některé 

sdělovací prostředky uvedly, že Evropská komise požaduje ve věci nezávislé šetření. 

Vysoce postavení představitelé, včetně předsedy vlády Andreje Babiše a ministra vnitra 

Jana Hamáčka, na sociálních sítích vyjádřili podporu Policii České republiky, a naopak 

kritizovali muže, který při zákroku nebo po něm zemřel, kvůli jeho jednání a zneužívání 

návykových látek. Generální inspekce bezpečnostních sborů na tiskové konferenci dne 

24. června oznámila, že na základě zjištěných skutečností a předběžných výsledků pitvy 

nenašla žádné důkazy o tom, že by se policisté „dopustili trestného činu“, a sdělila, že 

nezahájí kárné řízení. Závěrečný lékařský posudek vydaný v říjnu další podrobnosti 

nepřinesl. Rodina zemřelého romského muže podala nejméně jedno trestní oznámení, 

jehož prověřování v listopadu nebylo ještě uzavřeno. V září zahájila zástupkyně veřejného 

ochránce práv ve věci tohoto úmrtí šetření, které ukončila v listopadu, přičemž výsledek 

šetření měl být sdělen v prosinci.  

b. Zmizení osob 

Nebyly hlášeny žádné případy zmizení osob, kterých by se dopustily státní orgány nebo 

z jejich pověření jednající jiné subjekty.  

c. Mučení a jiné kruté, nelidské nebo ponižující zacházení nebo trestání 

Mučení a jiné kruté a nelidské zacházení zákon zakazuje. 

Ve výroční zprávě za rok 2020 veřejný ochránce práv opět doporučil změny zákonů 

upravujících zacházení s osobami v detenčních zařízeních. Zpráva zdůraznila, že některé 

méně závažné formy „špatného zacházení“ (týrání) nelze trestně postihnout a že osoby 
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v některých zařízeních s omezením pohybu (jako jsou např. psychiatrické ústavy, domovy 

pro seniory) nemají přístup k nezávislému vyšetřovacímu orgánu. 

Vojenská policie v červnu doporučila státnímu zástupci obžalovat čtyři nejmenované 

příslušníky speciálního útvaru armády. Doporučení vycházelo z vyšetřování výslechu a 

následného úmrtí příslušníka afghánského komanda v roce 2018. Vojáci a oběť byli 

součástí mise NATO v Afghánistánu a vojáci údajně oběť vyslýchali poté, co dotyčný 

zabil českého vojáka. Vojenská policie podle zpráv sdělovacích prostředků doporučila 

obžalovat dva ze čtyř obviněných z použití síly a neplnění rozkazů a zbývající dva 

z neposkytnutí pomoci a porušení řádu. Rozhodnutí státního zástupce o podání obžaloby 

do září nepadlo.  

Beztrestnost nebyla v bezpečnostních složkách významným problémem.  

Podmínky ve věznicích a detenčních zařízeních 

Mezi hlavní obavy ohledně podmínek ve věznicích patřil vysoký počet osob, přeplněnost, 

špatné hygienické podmínky v některých věznicích, špatné zacházení, nedostatek 

zdravotnického personálu, nedostatek podpůrných programů a služeb uvnitř věznic a 

obecně neuspokojivé podmínky pro osoby s tělesným nebo mentálním postižením.  

Fyzické podmínky: Problém přeplněnosti věznic se zlepšil, nadále však přetrvával. 

Průměrná vytíženost kapacity věznic byla v prvních osmi měsících roku téměř 95 procent, 

což představovalo oproti roku 2020 pokles. Pozorovatelé však konstatovali, že nižší počty 

byly způsobeny zejména průtahy v trestních řízeních souvisejícími s pandemií COVID-19 

a častějším využíváním alternativních trestů. Několik věznic bylo vytíženo na více než 

110 procent své kapacity. 

Podle údajů Vězeňské služby České republiky došlo v roce 2020 ve věznicích a 

detenčních zařízeních ke 23 úmrtím oproti 40 v předchozím roce. Všechny případy byly 

šetřeny. Došlo k výraznému nárůstu úmrtí v důsledku sebevraždy, kdy v roce 2020 bylo 

hlášeno 17 případů oproti 11 v roce 2019. 

Zpráva veřejného ochránce práv za rok 2020 uvádí, že řada různých detenčních zařízení 

se potýkala se značnými problémy souvisejícími se sociální izolací a omezením pohybu 

v důsledku opatření proti pandemii COVID-19. Veřejný ochránce práv rovněž upozornil 

na obtěžující opatření omezující pacienty na psychiatrických odděleních.  

Správa: Za provádění pravidelných kontrol věznic zodpovídají specializovaní státní 

zástupci, což veřejný ochránce práv uvedl jako užitečný nástroj pro monitorování 
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podmínek. Veřejný ochránce práv prošetřoval věrohodná obvinění z nelidských podmínek 

a prováděl namátkové kontroly. 

Kvůli pandemii COVID-19 se mnoho osob ve věznicích muselo vyrovnat buď s úplným 

zákazem veškerých návštěv, nebo s omezením počtu návštěv na jednu osobu, což 

v některých případech znamenalo, že osoby ve věznicích nemohly přijímat návštěvy 

svých dětí. V některých případech povolila vězeňská správa virtuální návštěvy pomocí 

platformy Skype. Na popud veřejného ochránce práv byla omezení počtu návštěvníků 

revidována tak, aby umožňovala návštěvy rodiny nebo blízkých přátel a příbuzných.  

V listopadu 2020 nařídil ústavní soud nové vyšetřování údajného týrání vězně z roku 

2018 šesti dozorci v jedné z věznic s nejvyšším stupněm střežení. Vězeň držící hladovku 

tvrdil, že během eskorty na oddělení stížností věznice spadl na zem a byl napaden čtyřmi 

dozorci. Když ho v poutech odvezli k lékaři na ošetření, dva z dozorců ho u ošetřovny 

údajně shodili ze schodů. Generální inspekce bezpečnostních sborů případ po ročním 

vyšetřování pozastavila; rozhodnutí podpořili státní zástupci. Ústavní soud shledal, že 

byla porušena práva vězně na účinné vyšetřování a další právní ochranu, a nařídil 

dodatečné vyšetřování, které pokračovalo do konce roku. V jiné věci zahájila Generální 

inspekce bezpečnostních sborů České republiky v květnu v další věznici vyšetřování 

trestného činu, kterého se v období od února 2020 do ledna 2021 údajně dopustilo patnáct 

dozorců slovním i fyzickým napadáním vězňů. V případě odsouzení hrozí některým 

z nich nepodmíněný trest odnětí svobody v délce tří až deseti let za zneužití pravomoci 

úřední osoby.  

Nezávislé monitorování: Stát povolil nezávislé monitorování podmínek ve věznicích 

národními a mezinárodními skupinami pro lidská práva, mimo jiné pracovníky 

Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestání a dále pracovníky sdělovacích prostředků.  

Kvůli restriktivním opatřením zavedeným ve snaze omezit šíření nákazy koronavirem 

COVID-19 bylo monitorování prováděno méně pravidelně.  

Zlepšení: Stát zavedl nové předpisy upravující poskytování lékařské péče vězňům, které 

byly navrženy tak, aby zvýšily soukromí vězňů, umožnily hlásit známky případného 

špatného zacházení a zajistily bezpečnost zdravotnického personálu.  

  



Strana 5 

d. Svévolné zatčení nebo zadržení 

Zákon zakazuje svévolné zatčení a zadržení a stanoví právo každé osoby napadnout 

zákonnost svého zatčení nebo zadržení u soudu. Stát obecně tyto požadavky dodržoval.  

Postupy zatčení a zacházení se zadrženými  

Ve většině případů používá policie k zatčení osob obviněných z trestných činů soudní 

příkaz k zatčení. Policie může provést zadržení osoby bez soudního příkazu, pokud se 

domnívá, že byl spáchán trestný čin, který lze stíhat, považuje zadržení za nezbytné 

k zabránění dalším trestným činům nebo zničení důkazů, k ochraně podezřelého nebo 

pokud osoba odmítá uposlechnout policejního příkazu.  

Policie musí osoby zatčené na základě soudního příkazu do 24 hodin dodat soudu. Soudce 

má dalších 24 hodin na to, aby rozhodl o případné vazbě. V případě podezřelé osoby 

zadržené bez soudního příkazu má policie 48 hodin na to, aby zadrženému oznámila 

důvod zadržení, provedla výslech a buďto jej propustila, nebo dodala soudci, který musí 

do 24 hodin rozhodnout o sdělení obvinění. Bez sdělení obvinění nejsou úřady oprávněny 

takové osoby zadržovat déle.  

Zákon stanoví možnost propuštění na kauci, s výjimkou případů závažných trestných 

činů nebo v případě nutnosti předejít ovlivňování svědků. Obžalovaný v trestní věci 

může požádat o obhájce ihned po svém zatčení. Pokud si obžalovaný nemůže obhájce 

dovolit, zajistí ho obžalovanému stát. O tom, zda stát částečně nebo zcela hradí odměnu 

obhájce, rozhoduje soud. Úřady tato práva obecně respektovaly.  

e. Odepření spravedlivého veřejného procesu 

Zákon zaručuje nezávislost soudů a stát obecně nezávislost a nestrannost soudů dodržoval. 

Ve většině případů úřady respektovaly soudní příkazy a vykonávaly soudní rozhodnutí.  

V roce 2019 byl soudce Vrchního soudu v Praze Ivan Elischer vzat podruhé do vazby za 

pokus ovlivňovat svědky. V roce 2018 byl obviněn z přijímání úplatků, zneužití 

pravomoci a nadržování v případech závažné drogové kriminality. Při projednávání 

trestní věci související s drogovou kriminalitou Elischer údajně přijal úplatek ve výši 

jednoho milionu korun. Městský soud v Praze soudci v listopadu uložil trest odnětí 

svobody v trvání devíti let. Rozsudek nebyl pravomocný.  
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Soudní řízení 

Zákon stanoví právo na spravedlivý a veřejný proces a nezávislé soudnictví toto právo 

obecně uplatňovalo.  

Obžalovaní mají právo požívat presumpce neviny a právo být neprodleně a podrobně 

informováni o obviněních vznesených proti nim. Mají právo na spravedlivý a veřejný 

proces bez zbytečného prodlení, mají právo být přítomni jednání soudu a komunikovat 

s advokátem, jehož si sami vyberou, nebo si nechat advokáta zajistit na náklady státu, 

pokud si ho nemohou dovolit. Obžalovaní mají obecně dostatek času a možností na 

přípravu obhajoby a v případě potřeby mají právo na bezplatné tlumočení od okamžiku 

sdělení obvinění až do ukončení všech odvolacích řízení. Obžalovaní mají právo 

napadnout tvrzení obžaloby nebo svědků a sami navrhovat svědky a předkládat 

důkazy. Obžalovaní nesmějí být žádným způsobem donucováni k výpovědi nebo 

k doznání. Odsouzené osoby mají právo na odvolání; odvolací řízení však byla 

v některých případech zdlouhavá.  

Nevládní organizace uváděly, že některá vyšetřování, hlavní líčení a další související 

postupy se v důsledku uzavření institucí kvůli pandemii COVID-19 nadále zpožďovala.  

Političtí vězni a osoby zadržené z politických důvodů 

Neobjevily se žádné zprávy o politických vězních nebo osobách zadržených z politických 

důvodů.  

Občanské soudní řízení a opravné prostředky 

Ústava zakotvuje oddělené, nezávislé soudnictví v občanskoprávních věcech a pro žaloby 

požadující odškodnění za porušování lidských práv. Mezi dostupné opravné prostředky 

patří peněžité odškodnění, opravný prostředek podle práva ekvity a zastavení 

poškozujícího jednání.  

Nevládní organizace uváděly zvýšenou soudržnost mezi trestními a občanskoprávními 

řízeními, což proces pro oběti zjednodušilo, avšak opravné a nápravné prostředky 

vyžadovaly dlouhý právní proces a jejich dosažení bylo obtížné, a to zejména pro 

příslušníky znevýhodněných skupin, jako je romská menšina nebo oběti obchodování 

s lidmi. Navrhovatelé se mohou odvolat k Evropskému soudu pro lidská práva proti 

nepříznivým soudním rozhodnutím, kdy podle nich došlo k porušením Evropské úmluvy o 

lidských právech.  
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K dispozici jsou také správní opravné prostředky; mnohé oběti násilných trestných činů 

však po trestních řízeních nepodávaly žaloby u občanskoprávních soudů, jelikož by se 

v občanskoprávním řízení musely znovu setkat s pachatelem a líčit traumatické zážitky. 

Zákon kvalifikuje děti, osoby s postižením, oběti obchodování s lidmi a oběti sexuálních 

a zvláště brutálních trestných činů jako nejzranitelnější skupiny a vymezuje práva obětí 

trestných činů, například právo podat žalobu o náhradu újmy a právo na advokáta. 

V červenci přijatá novela zákona o ochraně obětí trestných činů přidala do kategorie 

nejzranitelnějších obětí oběti znásilnění a oběti domácího násilí.  

Zabavení a restituce majetku 

Stát má zavedeny zákony a mechanismy pro určité restituce soukromého majetku a majetku 

náboženských organizací zabaveného během nacistické okupace nebo během období 

komunismu. Restituce však i nadále provázely těžkosti, zejména v případech žadatelů, kteří 

nejsou občany České republiky. Mezi oblasti představující významné problémy patří 

nakládání s majetkem zabaveným během holocaustu osobám bez dědice a složité případy 

týkající se osob bez české státní příslušnosti. I nadále bylo možné domáhat se vrácení 

uměleckých děl zabavených nacisty, avšak lhůta pro uplatnění nároků na vrácení dalších 

druhů majetku již vypršela.  

Církve a náboženské společnosti dostávají na základě zákona ročně částku v celkové 

výši 59 miliard korun (2,6 miliardy dolarů), která jim má být vyplácena po dobu 30 let 

jako náhrada za majetek zabavený v období komunismu, který nelze vrátit.  

Zprávu, kterou na základě zákona o spravedlnosti pro neodškodněné přeživší oběti 

holocaustu (Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act) předkládá Kongresu 

Ministerstvo spravedlnosti USA a která byla zveřejněna v červenci 2020, lze nalézt na 

internetových stránkách ministerstva na adrese https://www.state.gov/reports/just-act-

report-tokongres/. 

f. Svévolné nebo nezákonné zasahování do soukromí, rodiny, domovní 

svobody a do listovního tajemství 

Zákon takové jednání zakazuje a nebyly hlášeny žádné případy, kdy by stát tyto zákazy 

nedodržoval.  

  

https://www.state.gov/reports/just-act-report-to-congress/
https://www.state.gov/reports/just-act-report-to-congress/
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Oddíl 2. Dodržování občanských svobod 

a. Svoboda projevu, včetně svobody projevu představitelů tisku a 

dalších sdělovacích prostředků 

Svoboda projevu, včetně svobody projevu představitelů tisku a dalších sdělovacích 

prostředků, je zaručena zákonem. Stát toto právo obecně respektoval. Nezávislé sdělovací 

prostředky, efektivní soudnictví a fungující demokratický politický systém společně 

zajišťovaly svobodu projevu, a to i sdělovacím prostředkům. Zákon stanoví určitá 

omezení svobody projevu, například v případech nenávistných projevů, popírání 

holocaustu a popírání zločinů komunismu. 

Svoboda projevu: Zákon zakazuje projevy podněcující nenávist na základě rasy, 

náboženského vyznání, třídní příslušnosti, národnosti nebo příslušnosti k jiné skupině. 

Rovněž omezuje popírání holocaustu a zločinů komunismu. Pachatelům usvědčeným 

z těchto trestných činů může být uložen trest odnětí svobody v délce až tří let. Zákon se 

vztahuje také na online, tištěná a vysílaná média.  

Svoboda projevu pro představitele tisku a dalších sdělovacích prostředků, včetně 

online médií: Nezávislé sdělovací prostředky aktivně vyjadřovaly rozmanitou škálu názorů. 

Od prezidenta Zemana, jeho tiskového mluvčího a krajně pravicových a levicových 

politických stran zaznívala veřejná tvrzení, že média veřejné služby i média v soukromém 

vlastnictví jsou zaujatá. Strana Svoboda a přímá demokracie, Komunistická strana Čech a 

Moravy a v menší míře i vládní hnutí ANO otevřeně usilovaly o jmenování politicky 

polarizujících osob do rad médií veřejné služby, což vyvolalo obavy, že se pokoušejí narušit 

politickou neutralitu těchto institucí. Pozorovatelé vyjádřili obavy ohledně nestrannosti 

některých nových členů těchto rad na základě jejich veřejných komentářů, v nichž se 

k otázce potřebnosti nezávislých sdělovacích prostředků vyjadřovali skepticky. V září 

parlament odvolal jednu členku Rady České televize z důvodu jejího aktivního působení 

ve prospěch politického hnutí a její kandidatury za toto politické hnutí v říjnových 

volbách.  

Zákon zakazuje voleným představitelům vlastnit nebo ovládat během jejich funkčního 

období sdělovací prostředky. Premiér Babiš, jehož společnost Agrofert vlastní dva 

významné deníky a další sdělovací prostředky, vložil v roce 2017 kontrolu nad těmito 

aktivy do svěřenských fondů. Pozorovatelé uváděli, že opatření neizolovalo tato média od 

vlivu vládního hnutí. V září shledal městský úřad obce, kde má Andrej Babiš trvalé 

bydliště, že premiér se dopouští přestupku proti zákonu o střetu zájmů tím, že ovládá 
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sdělovací prostředky, a uložil mu pokutu ve výši 250 000 korun (11 300 dolarů). Městský 

úřad vydal rozhodnutí na základě druhého oznámení podaného v lednu Transparency 

International, v němž se uvádělo, že Andrej Babiš ovládá mediální společnosti i přes to, 

že je vložil do svěřenských fondů. Krajský úřad, který v roce 2019 zastavil řízení 

zahájené po prvním oznámení Transparency International v roce 2018, rozhodnutí 

městského úřadu zrušil s odůvodněním, že se stejnou věcí zabýval již dva roky předtím.  

Svoboda internetu 

Stát neomezoval ani nenarušoval přístup k internetu a neprováděl cenzuru online obsahu; 

neobjevily se ani věrohodné informace o tom, že by státní moc monitorovala soukromou 

online komunikaci bez příslušného zákonného podkladu.  

Akademická svoboda a kulturní akce 

Stát se nedopustil žádného omezení akademické svobody nebo kulturních akcí.  

Nejvyšší správní soud v lednu zamítl stížnost prezidenta Zemana proti rozhodnutí soudu 

o jmenování profesorů Univerzity Karlovy. Tím, že v letech 2015 a 2018 odmítl 

jmenovat dva profesory, Zeman podle rozhodnutí soudu překročil svou ústavní 

pravomoc. Rozhodnutí, podle něhož je povinen návrhu na jmenování bezodkladně 

vyhovět, prezident Zeman do října nesplnil.  

b. Svoboda pokojného shromažďování a svoboda sdružování 

Ústava a zákony zakotvují svobodu pokojného shromažďování a svobodu sdružování a 

stát tato práva obecně dodržoval. Stát omezil svobodu pokojného shromažďování nebo 

svobodu sdružování v souvislosti s pandemií COVID-19 v rámci nouzového stavu.  

c. Svoboda vyznání 

Viz Mezinárodní zpráva o náboženské svobodě vydaná Ministerstvem zahraničí 

USA na internetových stránkách https://www.state.gov/religiousfreedomreport/. 

d. Svoboda pohybu a právo opustit zemi 

Zákon zaručuje svobodu pohybu uvnitř země, svobodu cestování do zahraničí, svobodu 

emigrace i repatriace. Stát tato práva obecně dodržoval.  

Od října 2020 do dubna 2021 vyhlásila vláda kvůli pandemii COVID-19 nouzový stav 

s omezeními svobody pohybu uvnitř země a omezeními vstupu do země.  

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/
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e. Postavení vnitřně vysídlených osob a zacházení s nimi  

Nehodnoceno.  

f. Ochrana uprchlíků 

Vláda uvedla, že obecně spolupracuje s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky 

(UNHCR) a s dalšími humanitárními organizacemi při poskytování ochrany a pomoci 

uprchlíkům, žadatelům o azyl, osobám bez státní příslušnosti nebo ohroženým osobám.  

Poskytování azylu: Podmínky poskytnutí azylu nebo udělení statusu 

uprchlíka upravuje zákon a stát má zavedený systém pro poskytování ochrany 

uprchlíkům a dalším konkrétně ohroženým cizím státním příslušníkům.  

Některé nevládní organizace uváděly, že uprchlíky odrazovala od podávání žádostí o azyl 

prohlášení politiků. Čelní političtí představitelé, včetně premiéra Andreje Babiše a ministra 

vnitra Jana Hamáčka, opakovaně prohlašovali, že žadatelé o azyl se v České republice usadit 

nechtějí a že země nepřijímá „nelegální migranty“. Premiér Babiš v červnu prohlásil, že 

„nechce muslimskou Evropu“. 

Jedna nevládní organizace uvedla, že osobám zadrženým na pražském letišti ze Sýrie, 

Palestinských území, Afghánistánu a Turecka byl odepřen vstup do země, aniž jim byly 

sděleny jejich zákonné možnosti a informace o poskytování azylu. Podle sdělení této 

nevládní organizace vycházely informace ze zpráv od kontaktů nebo příbuzných 

cestujících osob. Ministerstvo vnitra uvedlo, že cizinecká policie poskytuje každé osobě 

žádající o mezinárodní ochranu na letišti (jediném místě pro vstup do České republiky ze 

zemí mimo EU) informační leták dostupný v několika jazycích. Stanoviště kontroly na 

letišti, kterým musejí projít všechny osoby po příletu z destinací mimo schengenský 

prostor, obsahuje také plakát UNHCR informující cestující o právu požádat 

o mezinárodní ochranu. 

Nevládní organizace vyjadřovaly obavy, že ministerstvo vnitra zastaví rozdělování grantů 

pro poskytování právní pomoci migrantům v rámci Azylového, migračního a 

integračního fondu Evropské komise, který tvoří velkou část rozpočtu jedné z nevládních 

organizací. Ministerstvo by místo toho financovalo takovou pomoc přidělováním 

finančních prostředků ze svého rozpočtu soukromým advokátním kancelářím. Jednání o 

prodloužení programu fondu ještě v říjnu probíhala.  
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S účinností od 2. srpna byl novelizován zákon upravující postup odvolání proti rozhodnutí o 

zamítnutí žádosti o azyl. Podle výkladu advokátů se specializací na imigrační právo musejí 

osoby přicházející z „bezpečných“ zemí na základě nové právní úpravy opustit Českou 

republiku a čekat na výsledek odvolání proti původnímu rozhodnutí o zamítnutí žádosti o 

azyl, jestliže jim soudem nebyl povolen pobyt; osoby, jejichž odvolání bylo zamítnuto 

během čekání na letišti, nemohou podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, 

který po druhém zamítnutí stížnostem zpravidla nevyhovuje.  

Ministerstvo vnitra musí podle zákona vydat rozhodnutí ve věci do šesti měsíců, pokud 

žadatel předložil všechny požadované doklady. Podle údajů ministerstva byla během 

prvních osmi měsíců roku průměrná délka azylového řízení 75 dnů. Délka azylového 

řízení ve více než 90 procentech případů vyhověla všem zákonným požadavkům. Ve 

zbývajících případech byli žadatelé o azyl informováni o nových lhůtách azylového 

řízení v souladu se zákonem. Pozorovatelé kritizovali délku některých řízení a některá 

rozhodnutí kritizovali i meritorně. 

Ministerstvo vnitra oznámilo, že k červnovému termínu byla udělena doplňková ochrana 

všem zbývajícím čínským křesťanům žádajícím o azyl, kteří o něj původně požádali v roce 

2016 kvůli svému pronásledování na základě náboženského přesvědčení a jejichž žádosti 

prošly odvoláním a byly vráceny k dalšímu řízení. Podle ministerstva se někteří z původních 

žadatelů již v České republice nenacházejí. Naproti tomu jedna nevládní organizace uvedla, 

že žadatelé, které zastupuje, ukončili s českými orgány komunikaci ze strachu z odvetných 

opatření ze strany Čínské lidové republiky.  

Bezpečná země původu a tranzitní země: Česká republika v zásadě dodržuje nařízení 

Dublin III, které stanoví, že příslušné orgány navracejí uprchlíky do prvního členského státu 

EU, na jehož území vstoupili. Ministerstvo vnitra přijímalo žádosti o azyl od osob 

přijíždějících ze zemí nebo přes země, které jsou považovány za bezpečné dle definice 

zákona. Úřady posuzovaly všechny případy jednotlivě, ale obvykle těmto žadatelům 

mezinárodní ochranu neudělily. Na seznamu bezpečných zemí je 24 zemí.  

Porušování práv migrantů a uprchlíků: Koncem roku 2020 navštívil veřejný ochránce 

práv detenční zařízení pro žadatele o azyl a dospěl k závěru, že individuální práva jsou zde 

výrazně omezena a opatření uložená k zamezení dalšího šíření koronaviru COVID-19 jsou 

nepřiměřená. Ženy ani jiné zranitelné skupiny nebyly odděleny od mužů a zadržené osoby 

měly omezenou možnost vycházet na čerstvý vzduch a využívat právní a psychologické 

poradenství. Další kontrolní návštěva byla naplánována na konec roku. 
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Jedna nevládní organizace uvedla, že dva vietnamské muže v červenci 2020 sexuálně 

zneužíval v centru pro uprchlíky další ze zadržených a že pracovníci správy zařízení 

nepřijali odpovídající opatření, jako je např. změna přidělených ubytovacích prostor, 

aby podobným incidentům zabránili. Ministerstvo vnitra uvedlo, že pachatel byl 

později během téhož roku odsouzen k trestu odnětí svobody v délce šest let a k náhradě 

nemajetkové újmy ve výši 72 000 korun (3 300 dolarů) a že byla zavedena různá 

opatření, např. nepřetržité sledování bezpečnostními kamerami, možnost tísňového 

volání a intenzivnější fyzické prohlídky.  

Svoboda pohybu: Žadatelé o azyl obecně nejsou zadržováni ani omezeni ve volném 

pohybu v rámci země. Podle zákona mohou být osoby, kterým hrozí deportace, zadrženy 

po dobu až 180 dnů. Pokud dospělé osoby doprovázejí děti, smí zadržení trvat nejdéle 90 

dnů, a to bez možnosti dalšího prodloužení. Průměrná doba zadržení nelegálních migrantů 

a odmítnutých žadatelů o azyl se zkrátila na 55 dní poté, co stát zavedl systém 

dobrovolného návratu. Zranitelné osoby, včetně rodin, nesmějí být zadrženy, pokud žádají 

o mezinárodní ochranu. K září bylo v zařízeních pro zajištění cizinců v České republice 

160 migrantů. Celkem 10 migrantů se nacházelo v detenčním zařízení určeném pro 

zranitelné skupiny, samotné ženy bez dětí a rodiny s dětmi. K nuceným návratům rodin 

s nezletilými nedošlo. Ministerstvo vnitra oznámilo, že v zemi nebyly žádné vysídlené děti 

bez doprovodu. 

Trvalá řešení: Česká republika obecně odmítala vyhovět požadavkům na přijetí 

stanovených počtů uprchlíků a žadatelů o azyl v rámci programu EU pro přesídlování.  

V srpnu vláda přepravila do země 169 afghánských tlumočníků a další tehdejší i bývalé 

zaměstnance svých diplomatických a vojenských misí i jejich rodiny; 151 uprchlíků 

požádalo o azyl; 118 z nich byl azyl udělen; ostatní se přesídlili do dalších zemí. Někteří 

z příchozích měli povolení k pobytu. Podle nevládní organizace se žádosti o azyl dařilo 

vyřizovat zhruba během čtyř týdnů a evakuované osoby vstoupily do státem financovaného 

integračního programu. Ministerstvo vnitra oznámilo, že pomáhá afghánským rodinám najít 

ubytování, což bylo kvůli nedostatku volných bytů obtížné.  

Nadále pokračoval integrační program řízený vládou v úzké spolupráci s UNHCR a 

nevládními organizacemi. V rámci Státního integračního programu mají osoby 

požívající mezinárodní ochrany nárok na dočasné ubytování, sociální služby, jazykové 

vzdělávání a pomoc při hledání zaměstnání a trvalého bydlení. Děti mají nárok na školní 

vzdělávání. V roce 2017 zahájilo ministerstvo vnitra svůj vlastní program asistovaného 

dobrovolného návratu, kterým efektivně zajistilo pomoc 1 996 osobám při návratu do 
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jejich země původu. K datu 1. září proběhl dobrovolný návrat do země původu přibližně 

202 osob.  

Dočasná ochrana: Česká republika poskytla dočasnou ochranu některým osobám, které 

možná nesplní kritéria pro přiznání statusu uprchlíka. Když po prezidentských volbách 

v Bělorusku v srpnu 2020 propukly nepokoje, poskytla česká vláda v období 2020-2021 

pomoc 89 občanům Běloruska v rámci zdravotně humanitárního programu MEDEVAC 

v gesci ministerstva vnitra. Vedle dopravy, zdravotní, rehabilitační a psychologické péče 

zajistila ubytování, stravování, služby sociálního pracovníka, tlumočnické služby, sezónní 

oblečení a komunikační zařízení. Vláda na program uvolnila pět milionů korun (229 000 

dolarů). 

Někteří z evakuovaných se zapsali do programů jazykového vzdělávání, které by jim 

umožnily studovat na českých vysokých školách.  

g. Osoby bez státní příslušnosti 

Podle údajů ministerstva vnitra bylo na konci roku 2020 v zemi 503 osob bez státní 

příslušnosti. Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ve svých statistikách za rok 

2019 uváděl pro Českou republiku 1 502 osob bez státní příslušnosti. Ministerstvo uvedlo, 

že o mezinárodní ochranu požádalo jedenáct osob bez státní příslušnosti a sedmi byl v roce 

2020 udělen azyl nebo doplňková ochrana.  

Nejvyšší správní soud v březnu rozhodl, že lidé čekající na posouzení své žádosti o 

přiznání statusu osoby bez státní příslušnosti mají požívat stejné podpory státu (např. 

z hlediska bydlení, zdravotního pojištění, práva zůstat v zemi) jako uprchlíci čekající 

na rozhodnutí o žádosti o azyl. V srpnu byla přijata novela zákona upravujícího pobyt 

cizích státních příslušníků tak, aby obsahoval postup řízení o určení statusu osoby bez 

státní příslušnosti, který v případě úspěšné žádosti povede k udělení dlouhodobého 

víza a vydání průkazu totožnosti. Některé nevládní organizace kritizovaly „přesun“ 

postupů souvisejících s řízením o určení statusu osob bez státní příslušnosti ze zákona 

o azylu do zákona o pobytu cizích státních příslušníků, a to kvůli menším přínosům 

pro žadatele.  
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Oddíl 3. Svoboda zapojovat se do politického procesu 

Ústava a zákon zaručují občanům právo pravidelně obměňovat vládu země 

prostřednictvím svobodných a spravedlivých voleb konaných tajným hlasováním na 

základě všeobecného a rovného hlasovacího práva. 

Volby a zapojení do politiky 

Nedávné volby: Ve dnech 8. a 9. října 2021 proběhly volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR. V roce 2018 voliči rozhodli, že Miloš Zeman bude prezidentem i v dalším 

pětiletém období. Jednalo se o druhou přímou prezidentskou volbu v historii země. V říjnu 

2020 proběhly dvoukolové volby do třetiny Senátu Parlamentu ČR. Pozorovatelé hodnotili 

všechny volby jako svobodné a spravedlivé. Neobjevily se žádné zprávy o významných 

nesrovnalostech.  

Účast žen a příslušníků menšinových skupin: Ženy nebo historicky marginalizované 

skupiny obyvatel nejsou z hlediska svého zapojení do politického procesu omezeny 

žádnými zákony ani postupy v praxi a politického procesu se účastnily. V porovnání 

s odhadovaným procentuálním podílem žen a menšinových skupin v populaci zůstalo 

jejich zastoupení ve volených orgánech na nízké úrovni. Ženy vedly čtyři z patnácti 

vládních ministerstev. Podíl žen na celkovém počtu kandidátů v parlamentních volbách 

poprvé překonal 30 procent. Po říjnových volbách bylo z 200 členů Poslanecké sněmovny 

51 žen, což představuje nárůst oproti složení předchozího parlamentu z 23 procent na 25 

procent.  

V porovnání s odhadovaným procentuálním podílem Romů v populaci zůstalo jejich 

zapojení do politiky a správy země minimální. Mezi poslanci parlamentu, ministry 

vlády ani soudci Nejvyššího soudu ČR nebyl žádný Rom. Několik občanů romského 

původu bylo jmenováno do celostátních a regionálních poradních orgánů zabývajících 

se romskými záležitostmi. Romové byli v komunálních volbách v roce 2018 zvoleni do 

13 křesel (z celkového počtu 62 000) v zastupitelstvech obcí. Ve volbách do 

zastupitelstev krajů v roce 2020 získali jeden mandát (z celkového počtu 675).  

V říjnových parlamentních volbách bylo z celkového počtu 5 260 kandidátů pouze šest 

romských kandidátů a jeden česko-vietnamský kandidát.  
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Oddíl 4. Korupce a nedostatek transparentnosti ve vládě 

Zákon stanoví trestní postih za korupci státních úředníků a stát obecně zákon účinně 

uplatňoval. Představitelé státu se někdy beztrestně dopouštěli korupčního jednání. Pachateli 

hrozí trest odnětí svobody až na 12 let a propadnutí majetku. Několik vysoce postavených 

politiků bylo v různých regionech vyšetřováno kvůli manipulaci s veřejnými zakázkami a 

zneužití pravomoci úřední osoby. 

V rámci orgánů vymáhání práva a na různých úrovních veřejné správy byla i nadále 

problémem korupce. Mezi nejběžnější formy korupce patřily: únik informací za 

úplatu; neoprávněné používání databází orgánů vymáhání práva, obvykle za účelem 

vyhledávání hanlivých informací; přijímání úplatků v souvislosti s trestním řízením a 

dalšími postupy (např. při vydávání povolení) a nezákonné ovlivňování postupů 

vymáhání práva. 

Pozorovatelé kritizovali slabé postavení nejvyššího státního zástupce, kterého podle 

stávající právní úpravy může vláda odvolat z funkce bez udání důvodu. Pozorovatelé 

také kritizovali přetrvávající nedostatečnou právní ochranu oznamovatelů trestné 

činnosti a nedostatečnou regulaci lobbování.  

Vláda podnikla určité kroky k realizaci svého pátého akčního plánu v rámci mezinárodní 

iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí, který obsahuje závazky anonymizovat 

online zveřejňování rozhodnutí soudů nižší instance, zavést ochranu oznamovatelů 

trestné činnosti, poskytovat otevřená data umožňující veřejně sledovat kvalitu 

vzdělávání, zvyšovat účast občanské společnosti na procesech vládnutí a zvyšovat 

transparentnost online zdrojů informujících o využívání veřejných finančních prostředků. 

Provádění plánu se zpozdilo kvůli pandemii COVID-19 a parlamentním volbám.  

V únoru schválil parlament zákon vyžadující transparentní identifikaci skutečných 

vlastníků společností (neboli konečných uživatelů výhod). Zákon zakazuje anonymně 

vlastněným společnostem žádat o veřejné dotace nebo se účastnit veřejných soutěží, 

ačkoli ve své konečné verzi nedává úředním činitelům pravomoc napadnout nesoulady 

nebo nesrovnalosti ve vlastnické struktuře společnosti, pokud o nich nerozhodne soud. 

Korupce: V květnu vydala Evropská komise závěrečnou zprávu o auditu 

zemědělských dotací EU, které obdržel holding Agrofert premiéra Babiše. Stejně jako 

závěrečná zpráva k auditu dotací ze strukturálních fondů EU z roku 2020 konstatovala, 

že premiér Babiš je ve střetu zájmů, jelikož vlastní holding Agrofert a zároveň zastává 
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funkci předsedy vlády, a to navzdory tomu, že holding Agrofert v roce 2017 vložil do 

svěřenských fondů. Premiér Babiš a vláda nesouhlasili se zjištěními obou auditních 

zpráv s odůvodněním, že Andrej Babiš dodržuje vnitrostátní právní předpisy, a 

nepodnikly žádné kroky.  

V srpnu Evropská komise znovu žádala o přijetí kroků k řešení střetu zájmů uvedeného 

ve zmíněných zprávách a upozornila, že pokud nebudou přijata žádná opatření, zastaví 

budoucí platby dotací EU. 

V další věci, na základě zářijového návrhu policie na zahájení trestního stíhání premiéra 

Babiše a jeho bývalé spolupracovnice, státní zástupce nadále prověřoval podezření z toho, 

že premiér Babiš neoprávněně získal investiční dotace EU na rozvojový projekt. Babiš 

údajně v roce 2007 dočasně převedl konferenční komplex Čapí hnízdo ze svého 

konglomerátu Agrofert na členy vlastní rodiny, aby tak získal nárok na dotace z EU. 

Trestní stíhání ve věci bylo zahájeno v roce 2016 a následně státním zástupcem v roce 

2019 zastaveno. Později téhož roku však nejvyšší státní zástupce usnesení o zastavení 

trestního stíhání zrušil. 

V listopadu uznal městský soud bývalou náměstkyni ministra školství Simonu 

Kratochvílovou a bývalého předsedu České fotbalové asociace Miroslava Peltu vinnými 

v kauze manipulace se sportovními dotacemi, k nimž došlo v roce 2017. Jmenovaní 

způsobili škodu celkem odhadovanou až na 175,8 milionu korun (7,9 milionu dolarů). 

Kratochvílová byla odsouzena k trestu odnětí svobody na šest a půl roku a k peněžitému 

trestu ve výši dvou milionů korun (90 000 dolarů). Pelta byl odsouzen k trestu odnětí 

svobody na šest let a k peněžitému trestu ve výši pět milionů korun (220 000 dolarů). 

Rozsudek nebyl pravomocný.  

V září 2020 proběhl soud s početnou skupinou veřejných činitelů a firem z Brna obviněných 

z korupce a zmanipulování veřejných zakázek v hodnotě 47 milionů korun (dva miliony 

dolarů). Pro nejvýše postaveného politika obviněného v této věci navrhl státní zástupce trest 

odnětí svobody v délce 14 let. Soud měl rozsudek vynést v prosinci.  
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Oddíl 5. Postoj státu k vyšetřování údajného porušování 

lidských práv vedenému mezinárodními a nevládními 

organizacemi 

Řada domácích i mezinárodních skupin zabývajících se lidskými právy všeobecně 

fungovala bez zásahů ze strany státu a zjišťovala i publikovala své nálezy týkající se 

případů porušování lidských práv. Představitelé státu s nimi často spolupracovali a byli 

vstřícní vůči jejich stanoviskům, ačkoli někteří politici ve svých projevech nevládní 

organizace veřejně znevažovali.  

Státní orgány zodpovědné za dodržování lidských práv: Úřad vlády má zmocněnkyni 

pro lidská práva a několik poradních a pracovních orgánů souvisejících 

s tematikou lidských práv, mezi které patří Rada vlády pro lidská práva, Rada vlády pro 

záležitosti romské menšiny, Rada vlády pro národnostní menšiny a Vládní výbor pro 

osoby se zdravotním postižením. Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí byla zařazena 

pod ministerstvo spravedlnosti a Agentura pro sociální začleňování pod ministerstvo pro 

místní rozvoj. 

Veřejný ochránce práv vykonával svou funkci bez vměšování vlády nebo politických 

stran a měl odpovídající zdroje. Vedle vydávání zpráv a doporučení k tématům 

zvláštního zájmu předkládal Úřad Veřejného ochránce práv České republiky vládě 

čtvrtletní a výroční zprávy o své činnosti.  

Pozorovatelé lidských práv obecně hodnotili fungování úřadu veřejného ochránce práv 

jako efektivní. Veřejný ochránce práv zvolený v březnu 2020 byl však široce kritizován 

nevládními organizacemi, romskou komunitou a některými politiky, kteří tvrdili, že 

veřejně bagatelizoval míru diskriminace, s níž se potýkají Romové a další menšiny. 

Ombudsman také prohlásil, že ochrana lidských práv nespadá do působnosti jeho 

úřadu.  

Vedle veřejného ochránce práv má země ombudsmany pro ozbrojené složky a pro oblast 

školství.  

Nově schválené vládní strategie pro romskou problematiku a záležitostí dětí stanovují 

požadavek zřízení funkcí samostatných ombudsmanů pro tyto dvě skupiny.  
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Oddíl 6. Diskriminace, společenský útlak  

Ženy 

Znásilnění a domácí násilí: Zákon zakazuje znásilnění, a to jak žen, tak mužů, včetně 

znásilnění v manželském svazku, jakož i domácí násilí nebo násilí ze strany sexuálních 

partnerů, a za tento trestný čin stanoví trestní sazbu od dvou do deseti let odnětí svobody, 

přičemž umožňuje uložit ještě delší tresty v případě přitěžujících okolností.  

V říjnu byly zveřejněny výsledky průzkumu, v nichž 9 procent žen starších 18 let a 2 

procenta mužů uvedla, že se stali obětí znásilnění, a dále 54 procent žen uvedlo, že se 

setkaly s nějakou formou sexuálně motivovaného násilí nebo obtěžování.  

Stát fakticky nevymáhal zákon důsledným způsobem a nevládní organizace vyzývaly 

k přehodnocení definice trestného činu znásilnění tak, aby se zaměřila na nesouhlas oběti, 

a nikoli na důkazy násilí. Zastánci práv žen poukazovali na to, že obětem znásilnění, které 

se ze strachu o svůj život nebo bezpečnost znásilnění nebrání, často chybějí důkazy, které 

obvykle vyžadují jak vyšetřovatelé, tak soudy (např. modřiny, krvácení a další zranění).  

Pozorovatelé uváděli, že státním zástupcům a soudcům zabývajícím se případy 

znásilnění někdy scházely znalosti této problematiky, a zmiňovali nedostatek zkušených 

soudních znalců. Často byly ukládány příliš nízké tresty a pouze polovina všech 

uložených trestů byla nepodmíněných.  

V červnu parlament novelizoval zákon o ochraně obětí trestných činů. Oběti znásilnění a 

domácího násilí nově zařadil mezi „zvláště zranitelné oběti“, čímž jim přiznal nárok na 

pomoc, např. na bezplatné právní zastoupení u soudů, sdílené důkazní břemeno a 

odškodnění, a poskytl ochranu před „sekundární nebo terciární viktimizací.” Pachatelům 

znásilnění v manželském svazku, včetně brutálních útoků, byly mnohdy ukládány 

nedostatečné tresty, včetně probačního dohledu. Pozorovatelé konstatovali, že 

podmíněné tresty byly častěji správně kombinovány se soudními příkazy, které účinně 

chránily oběti před pachateli. 

Nevládní organizace uváděly, že se nadále potýkají s nedostatečným financováním, které 

omezuje jejich schopnost nejen lobbovat za rovné příležitosti pro ženy a muže, ale také 

poskytovat další služby sexuálně zneužívaným ženám nebo obětem domácího násilí. 

Nevládní organizace zdůrazňovaly, že v rámci vládou financovaného programu poskytování 
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bezplatné právní pomoci obětem dostávají nevládní organizace a osoby poskytující pomoc 

obětem pro bono mnohem nižší hodinový honorář než advokáti ex offo.  

Za domácí násilí může být uložen trest odnětí svobody až na čtyři roky, v případě 

přitěžujících okolností i delší trest. Policie má pravomoc vykázat násilníka ze společného 

obydlí na deset dní. Zákon stanoví, že vykázání může trvat celkem až šest měsíců, a to 

včetně prodloužení. Ministerstvo vnitra uvedlo, že policie v roce 2020 vykázala ze 

společného obydlí 1 170 pachatelů, což znamená oproti předchozímu období mírný 

pokles v počtech vykázaných osob, a to navzdory vypuknutí pandemie COVID-19. 

Stát podporoval hojně využívanou linku pomoci pro oběti trestných činů genderového 

násilí, včetně domácího násilí.  

Univerzita Karlova a Sociologický ústav provedly v únoru výzkum dopadu pandemie 

COVID-19 na domácí násilí. Výzkum ukázal, že pandemie přispěla k četnosti a intenzitě 

domácího násilí a zvýšila prahovou úroveň, při které oběti oznamují domácí násilí nebo 

kvůli němu vyhledají institucionální pomoc. Dále z výzkumu vyplynulo, že nejčastějšími 

druhy násilí byly jeho psychologické formy, které jsou těžko prokazatelné. Sexuální násilí 

bylo přítomno v méně než polovině případů. Nevládní organizace uváděly, že poptávka 

po podpůrných službách během pandemie výrazně vzrostla, v některých případech až 

o 50 procent ve srovnání se stejným obdobím předchozích let, ačkoli intervenční centra, 

policie a orgány sociálně právní ochrany dětí nárůst počtu oficiálně hlášených případů 

nezaznamenaly.  

V listopadu 2020 zahájila česká pobočka společnosti IKEA ve spolupráci s několika 

neziskovými organizacemi dvouletou kampaň proti domácímu násilí. Společnost přispěla 

částkou 3,8 milionu korun (174 000 dolarů), z níž je obětem domácího násilí poskytována 

nezbytná pomoc a ubytování.  

Sexuální obtěžování: Antidiskriminační zákon zakazuje sexuální obtěžování a považuje 

ho za formu přímé diskriminace. Odsouzeným může být udělena pokuta, mohou být 

propuštěni ze zaměstnání nebo jim může být uložen trest odnětí svobody. Policie 

vyšetřování často odkládala do té doby, než došlo ke spáchání závažnějších trestných činů, 

jako je např. vynucování pohlavního styku, znásilnění nebo jiné formy fyzického napadení.  

Výsledky průzkumu zveřejněné v říjnu ukázaly, že 54 procent všech dospělých žen 

zažilo nějakou formu sexuálního násilí nebo obtěžování. 33 procent žen uvedlo verbální 

obtěžování, 31 procent uvedlo doteky proti své vůli nebo bez souhlasu, 17 procent 
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uvedlo jednání zahrnující nechtěné fotografie nebo videa a 12 procent uvedlo líbání proti 

své vůli nebo bez souhlasu.  

Pachatelům odsouzeným za dlouhodobé pronásledování může být uložen trest odnětí 

svobody až na tři roky.  

Reprodukční práva: Ze strany státní orgánů nebyly hlášeny žádné případy nuceného 

potratu nebo nedobrovolné sterilizace. 

Transgenderové osoby musejí být sterilizovány, aby mohly podstoupit operativní změnu 

pohlaví nebo dosáhnout právního uznání změny pohlaví (viz níže oddíl Násilné činy, 

diskriminace a jiné zneužívání na základě sexuální orientace a genderové identity). 

Stát neumožňuje ženám umělé oplodnění, pokud k němu budou použity buňky 

anonymního dárce bez písemného souhlasu jejich partnera, a poskytovatelé zdravotní 

péče smějí provést umělé oplodnění pouze v případě párů opačného pohlaví. Nesezdané 

osoby, osoby nemající souhlas svého partnera, lesbičky, gayové, bisexuální, 

transgenderové, queer a intersexuální osoby (LGBTQI) nemají na tuto lékařskou péči 

nárok.  

Někteří pozorovatelé uvedli, že romští obyvatelé se potýkají s překážkami v přístupu ke 

zdravotní péči obecně, včetně péče o reprodukční zdraví.  

Stát poskytoval přístup ke službám sexuálního a reprodukčního zdraví obětem sexuálního 

násilí. Ženy si musejí náklady na nouzovou antikoncepci hradit samy. 

V červenci, po deseti letech úsilí aktivistů, vláda schválila odškodnění pro ženy, které 

byly v letech 1966 až 2012 nedobrovolně sterilizovány. Ženy splňující podmínky mají 

nárok na odškodnění ve výši 300 000 korun (14 000 dolarů). Podle některých odhadů 

bylo v tomto období bez vědomí nebo plného a informovaného souhlasu sterilizováno 

více než 1 000 žen, především romských. 

Diskriminace: Zákon přiznává mužům a ženám stejné právní postavení a práva, a to i 

podle zákonů upravujících otázky rodiny, náboženství, osobního stavu, práce, majetku, 

národnosti a dědictví. Ženy se občas setkávaly s diskriminací v zaměstnání a mzdovou 

diskriminací.  

V březnu vláda schválila Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030. Odborníci 

konstatovali, že dokument je obsáhlejší než předchozí strategie z roku 2014, a ocenili 
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rozsah a konkrétnost řešení mimo jiné v otázkách volebního zastoupení, rozdílů 

v odměňování, dostupnosti péče o děti a bezpečnosti. Vláda uznává, že v genderové 

rovnosti Česká republika nadále výrazně zaostává za ostatními členskými zeměmi EU. 

Pozorovatelé uváděli přetrvávající překážky při dosahování rovnosti žen a mužů, včetně 

toho, že ženy vykonávají většinu povinností v péči o domácnost a o děti, a včetně 

profesních a společenských stereotypů.  

Objevily se zprávy nevládních organizací, že případy podezření z trestných činů 

z nenávisti vůči ženám na základě rozdílu pohlaví, včetně nenávistných projevů, policie a 

soudy neberou vážně a neřeší je odpovídajícím způsobem. Ředitelce přední nevládní 

organizace zaměřující se na trestné činy z nenávisti se nepodařilo u soudu, a to ani 

Ústavního soudu České republiky, uspět s žalobním nárokem poté, co od jednoho muže 

dostala více než sto e-mailových zpráv se sexuálně explicitním obsahem a výhrůžkami 

smrtí. Ústavní soud to odůvodnil tím, že ředitelka je veřejnou osobou a měla by takovou 

komunikaci očekávat a ignorovat.  

Nejvyšší správní soud v březnu potvrdil pokutu za šíření reklamy zobrazující téměř nahé 

ženské tělo bez souvislosti se službami nabízenými společností. Soud stanovil, že šířením 

letákové reklamy propagující podnik s vyobrazením zcela nesouvisejících fotografií téměř 

nahého ženského těla se daná společnost dopustila jednání, které je diskriminační vůči 

ženskému pohlaví a snižuje lidskou důstojnost. Pozorovatelé konstatovali, že toto 

rozhodnutí představuje důležitý precedent v případech projevů diskriminace na základě 

pohlaví. 

Systémové násilí a diskriminace na základě rasy nebo etnické 

příslušnosti  

Zákony zakazují diskriminaci a projevy nenávisti vůči rasovým a etnickým menšinám. 

V lednu prohlásil veřejný ochránce práv, že Romové mají problémy s hledáním bydlení 

kvůli tomu, že „devastují bytový fond“, a nikoli kvůli diskriminaci. Proti tomu se ohradilo 

několik nevládních organizací s tím, že taková prohlášení odrazují Romy od podávání 

stížností na diskriminaci prostřednictvím úřadu, v jehož čele veřejný ochránce práv stojí. 

V únoru podepsalo šestnáct nevládních organizací a několik zástupců Rady vlády pro 

záležitosti romské menšiny, přičemž v této věci jednali mimo svou oficiální funkci, 

otevřený dopis požadující, aby se premiér Babiš a další vysoce postavení političtí činitelé 

od veřejného ochránce práv distancovali.  
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Situace romské menšiny zůstávala nadále jedním z nejpalčivějších problémů země. Přes 

dílčí úspěchy pokračovala marginalizace, sociální vyloučení a územní segregace 

některých Romů. Romové se navíc denně potýkali s předsudky, netolerancí a diskriminací 

ve vzdělávání, bydlení a zaměstnání.  

V květnu vláda schválila novou Strategii rovnosti, inkluze a participace Romů 2021-

2030, která byla vypracována pod vedením představitelů romské komunity. Podle 

pozorovatelů strategie vyžaduje další výzkum a sběr podkladů, aby se vyřešil nedostatek 

údajů a statistických dat o romské komunitě. Strategie rovněž požadovala zřízení funkce 

ombudsmana specializovaného na romskou problematiku. 

Přibližně jedna třetina Romů žila v sociálně vyloučených komunitách a nadále si obtížně 

zajišťovala bydlení jak ve veřejném, tak v soukromém bytovém fondu. V srpnu zrušil 

ústavní soud ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, která byla novelizována v roce 

2017. Touto úpravou se snížil nárok na státem hrazený doplatek na bydlení v místech, jež 

obecní úřady označily za oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. 

Některé obecní úřady využily tohoto ustanovení jako nástroje k vytlačení Romů a dalších 

občanů s nízkými příjmy na periferii města. Pokračoval vládou financovaný investiční 

program výstavby nových veřejných bytových jednotek a poskytování sociálních služeb 

prostřednictvím dvou projektů v celkové hodnotě 1,35 miliardy korun (61,1 milionu 

dolarů). 

Problémem byly i nadále trestné činy z nenávisti vůči Romům a menšinám. Nevládní 

organizace uvedla případ, kdy muž fyzicky napadl nezletilého romského chlapce za to, že 

měl slovní spor s dospívající dívkou. Muž dal chlapci facku a řekl mu, ať tímto způsobem 

nemluví s bílou dívkou, přičemž úderem poškodil chlapci naslouchadlo.  

Stát i nadále podporoval romskou kulturu a dědictví. Muzeum romské kultury získalo od 

ministerstva kultury nemovitost v Praze, která má sloužit jako nové kulturní centrum. 

Muzeum potvrdilo, že i přes určitá zpoždění rekonstrukce kvůli pandemii koronaviru 

COVID-19 by centrum mělo být otevřeno v březnu 2023 podle původního plánu. 

Demolice vepřína, který v době komunismu vznikl v obci Lety na místě, kde se za druhé 

světové války nacházel koncentrační tábor pro Romy, byla odložena kvůli pandemii 

COVID-19, ačkoli předpokládaný termín dokončení v roce 2023 zůstal nezměněn. 

Muzeum oznámilo dílčí úspěchy snah o začleňování informací o Romech, jejich historii a 

kultuře do všeobecných vzdělávacích osnov země.  
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Nevládní organizace také ohlásily případ diskriminace ženy z Alžírska, která v České 

republice žije a pracuje. Žena tvrdila, že je na pracovišti diskriminována, a uvedla, že ji 

kolegové v práci nazývali „černým parazitem“ a chválili Izrael za „bombardování Arabů“.  

Děti 

Zápis narození dítěte: Děti získávají občanství od svých rodičů, nikoli narozením na 

území země. Dítě, jehož alespoň jeden rodič je občanem státu, se automaticky stává 

občanem. Neobjevily se žádné zprávy o odepření nebo neumožnění zápisu narození 

dítěte na diskriminačním základě. Úřady prováděly zápis narození dítěte okamžitě.  

Vzdělávání: V červnu rozhodl Nejvyšší správní soud ČR, že nouzová opatření zaváděná 

kvůli pandemii COVID-19 ministerstvem zdravotnictví, jež omezila provoz středních a 

vyšších odborných škol a konzervatoří, byla nezákonná. Soud uvedl, že v době uzavření 

nebylo možné považovat celou zemi za ohnisko nákazy.  

Podle sdělení nevládních organizací se školákům, kteří nemají češtinu jako svůj první 

jazyk, nedostává dostatečné jazykové podpory a problém narůstá s rostoucím počtem 

cizinců pobývajících v zemi. Nevládní organizace uvedly, že od školního roku 2021-22 se 

na základních školách začne učit česky 200 takových žáků, avšak konstatovaly, že přístup 

k výuce češtiny pro cizince by měl být rozšířen na další základní školy a také 

středoškolská zařízení. Kancelář veřejného ochránce práv ve výroční zprávě za rok 2020 

doporučila změny přijímacích zkoušek na střední a vysoké školy, které by vycházely vstříc 

studentům, jejichž rodným jazykem není čeština.  

Problémem zůstávala segregace romských dětí ve školách. Po rozsudku Evropského 

soudu pro lidská práva z roku 2007 ve věci D.H. a další proti České republice je stát 

povinen zabránit nevhodnému umisťování Romů do segregovaných škol a integrovat je do 

škol s běžnou populací. Děti v segregovaných školách mají podle zjištění horší prospěch a 

méně pracovních příležitostí kvůli nižší kvalitě vzdělání a snížené sociální integraci. I přes 

legislativní změny přijaté v roce 2016 s cílem rozšířit inkluzivní vzdělávání se situace 

zlepšila jen mírně a v roce 2020 si Rada Evropy vyžádala další podrobnosti ohledně 

překážek zlepšení tohoto stavu. Odhaduje se, že 10,5 procenta romských žáků se stále 

vzdělávalo v segregovaných programech a podíl romských žáků v segregovaných 

programech činil 24,2 procenta (oproti 26,2 procenta v roce 2016), což výrazně převyšuje 

procentuální zastoupení Romů v obecné populaci, které stát v roce 2017 odhadoval na 2,2 

procenta.  
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Stát poskytoval romským žákům během pandemie technickou podporu, aby se mohli 

zapojit do online vzdělávání. Nabízel také bezplatné letní doučovací tábory, kterých 

se však účastnil jen malý počet romských dětí. 

Zdravotní péče: S výjimkou dětí do dvou měsíců věku, kterým byl během roku rozšířen 

přístup k systému veřejné zdravotní péče, nemají děti cizinců, kteří v zemi dlouhodobě 

pobývají, avšak nemají české občanství, nárok na veřejné zdravotní pojištění.  

Zneužívání a týrání dětí: Trestní sazba pro pachatele odsouzené za zneužívání a týrání 

dětí se pohybuje v rozmezí od pěti do dvanácti let odnětí svobody. Zákon ukládá občanům 

povinnost oznamovat podezření ze zneužívání a týrání dětí. Podle sdělení státních orgánů 

je zneužívání a týrání dětí častější v sociálně vyloučených rodinách, v domácnostech se 

špatnou komunikací a stresem, v domácnostech, kde žijí osoby s látkovými závislostmi 

nebo patologickým hráčstvím, cizinci a příslušníci etnických menšin, děti nezletilých 

rodičů, mladé svobodné matky a jiné znevýhodněné osoby, a děti bez domova nebo děti 

s postižením. Ke zneužívání a týrání dochází častěji u kojenců a batolat, protože se 

nemohou bránit.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí evidovalo v roce 2020 přibližně 2 000 případů 

zneužívaných, týraných nebo vykořisťovaných dětí, což je oproti roku 2019 mírný pokles. 

Nevládní organizace však uvedly, že v roce 2020 volalo na linky pomoci třikrát více dětí 

než v roce 2019. Pracovníci nevládních organizací také uváděli, že se objevilo více případů 

pokusů o sebevraždu mezi dětmi a více případů násilí na dětech a mezi dětmi, což připisují 

izolaci během pandemie COVID-19 a většímu množství času strávenému na internetu.  

Zastánci práv dětí hlásili zlepšení spolupráce mezi představiteli ministerstev školství, 

sociálních věcí, zdravotnictví a vnitra. Ministerstvo vnitra v úzké spolupráci se 

skupinami bojujícími za práva dětí a dalšími resorty distribuovalo speciální informační 

letáky (karty KID) pro včasné rozpoznání ohrožených dětí školám, policii, lékařům a 

dalším odborníkům pracujícím s dětmi. Karty uvádějí indikátory možného zneužívání a 

týrání dětí a doporučené kroky, které lze v případě takových zjištění podniknout.  

Policie v dubnu obvinila sociální pracovnici z toho, že během opakovaných návštěv v místě 

bydliště neusilovala o to, aby mohla vidět šestiletou romskou dívku, která byla v roce 2017 

prohlášena za nezvěstnou. Sociální pracovnici hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. 

Babička nezletilé byla v roce 2018 odsouzena k osmi letům vězení za to, že před zmizením 

dívky ji a jejího mladšího bratra hrubě týrala. Pozorovatelé ostře kritizovali umístění dětí 

k ženě, která byla již dříve odsouzena za týrání svých vlastních dětí. 
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Dětské, předčasné a nucené sňatky: Minimální zákonem stanovený věkový limit pro 

uzavření manželství je 18 let. Zákon dovoluje sňatek od věkové hranice 16 let se souhlasem 

soudu. žádné oficiální sňatky osob mladších 16 let nebyly hlášeny.  

Sexuální vykořisťování dětí: Zákon zakazuje komerční sexuální vykořisťování dětí a 

držení, výrobu a šíření dětské pornografie a stanoví za ně trestní sazbu odnětí svobody až 

na osm let. Minimální věková hranice pro dobrovolný pohlavní styk je 15 let. Za 

sexuální kontakt s dítětem mladším 15 let je stanoven trest odnětí svobody až na dvanáct 

let, v případě přitěžujících okolností i více. Zákon zakazuje všechny formy obchodování 

s lidmi a stanoví za ně trest odnětí svobody se sazbou od dvou do deseti let, s možností 

uložit delší trest v případě přitěžujících okolností. Dodržování těchto zákonů bylo obecně 

vymáháno.  

Dokumentární film s názvem V síti, který měl premiéru v únoru 2020, sledoval online a 

osobní interakce mezi herečkami vydávajícími se za nezletilé dívky a skutečnými 

sexuálními predátory, čímž vyvolal značnou pozornost médií a nakonec vedl k obvinění 

několika pachatelů. V září byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 15 měsíců 38letý cizí 

státní příslušník za to, že v květnu přes internet kontaktoval nezletilou dívku a pokusil se 

s ní domluvit osobní schůzku. Muži byl již dříve uložen probační dohled. V únoru pak 

byl pravomocně vyhoštěn ze země na základě jednání dokumentovaného ve filmu a dále 

na základě obvinění z vytváření dětské pornografie v samostatné věci.  

Děti v ústavní péči: V srpnu vláda schválila zákon, na jehož základě budou do roku 2025 

z velké části uzavřeny takzvané kojenecké ústavy. Tento krok následoval po zjištění 

Evropského výboru pro sociální práva Rady Evropy z roku 2020, že v České republice je 

rozšířeno diskriminační umísťování dětí do ústavní péče, zejména romských dětí a dětí se 

zdravotním postižením.  

Kojenecké ústavy jsou státem financované instituce pro děti do tří let. Odborníci kritizovali 

kojenecké ústavy z různých důvodů, např. kvůli nákladnosti, kvalitě péče, nedostupnosti 

specializované péče (např. psychologů, psychiatrů, terapeutů), a také kvůli tomu, že děti 

přijaté do ústavů musejí být odděleny od svých rodičů, aby se jim dostalo pomoci státu. 

Nová právní úprava zvyšuje dávky pěstounské péče a zachovává kojenecké ústavy pouze 

pro poskytování péče o odložené děti nebo děti s vážným postižením. Zastánci předlohy 

naléhali na to, aby stát pomáhal rodičům doma nebo umožnil rodičům, kteří se potýkají se 

zneužíváním látek a podobnými problémy, aby si své děti ponechali u sebe, včetně 

možnosti brát je s sebou do center protidrogové terapie. Odpůrci předlohy, zejména 

členové komunistické strany, oponovali tím, že zrušení kojeneckých ústavů děti připraví 
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o státem poskytované bydlení a péči, a tvrdili, že v zemi chybí dostatek pěstounských 

rodin.  

Veřejný ochránce práv během roku navštěvoval psychiatrické léčebny pro děti a 

konstatoval, že podmínky v nich jsou humánní, avšak v mnoha případech děti nemají 

právo podílet se na rozhodování o svém umístění do těchto zařízení. Přijímací procesy 

napříč jednotlivými zařízeními jsou navíc jen v malé míře standardizovány. 

Ministerstvo zdravotnictví proto v srpnu doporučilo všem psychiatrickým ústavům 

zajistit větší účast dětí na rozhodování ohledně péče o ně samotné a stanovilo 

požadavek koordinovanějšího přístupu poskytovatelů péče.  

Ve své výroční zprávě za rok 2020 veřejný ochránce práv dále konstatoval, že děti 

v ústavní péči byly zbaveny kontaktu s rodiči a dalšími členy rodiny v důsledku omezení 

kvůli pandemii COVID-19.  

Mezinárodní únosy dětí: Česká republika je signatářem Haagské úmluvy o 

občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980. Viz výroční zpráva 

Ministerstva zahraničí USA o mezinárodních únosech dětí rodiči (Annual Report on 

International Parental Child Abduction) na stránkách 

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-ChildAbduction/for-

providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html.  

Antisemitismus 

V zemi bylo přibližně 10 000 Židů; přibližně 3 000 z nich je registrováno ve Federaci 

židovských obcí. Veřejné projevy antisemitismu byly vzácné, ale aktivní byly malé, 

dobře organizované pravicové skupiny s antisemitskými názory. Ministerstvo vnitra 

nadále sledovalo činnost těchto skupin a spolupracovalo s policejními orgány sousedních 

zemí i s místní židovskou komunitou.  

Ministerstvo vnitra v roce 2020 evidovalo 27 trestných činů souvisejících s antisemitismem. 

Federace židovských obcí za rok 2020 uváděla 874 incidentů s antisemitskými motivy, 

z nichž 98 procent byly případy nenávistných projevů na internetu. 

V červnu policie obvinila vydavatele knihy z popírání holocaustu a ospravedlňování 

genocidy.  

V lednu policie obvinila vydavatele kalendáře s portréty osobností nacistické třetí říše 

z propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. 

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child
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V červnu schválila vláda dokument s názvem Koncepce boje proti extremismu a 

předsudečné nenávisti pro roky 2021-2026, který v rámci boje proti extremismu a 

potírání projevů radikalismu klade důraz na komunikaci, prevenci a vzdělávání. 

Koncepce se také zabývala extremismem a trestnými činy z nenávisti na internetu.  

Obchodování s lidmi 

Viz zpráva Ministerstva zahraničí USA o obchodování s lidmi (Trafficking in Persons 

Report) na stránkách https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/. 

Osoby s postižením 

Osoby se zdravotním postižením se potýkají s tím, že pro ně není zajištěn přístup do 

veřejných budov a veřejné dopravy podle zásady rovnosti s ostatními. Země nemá právní 

úpravu, která by jednotně stanovila zajištění přístupu pro osoby se zdravotním 

postižením. Namísto toho existují ustanovení o přístupnosti související s technickými 

normami nebo normami schválenými EU v rámci konkrétních právních předpisů pro 

jednotlivé oblasti (školství, dopravu, zdravotnictví, stavebnictví). Podle informací 

odborníků vyžadují předpisy dodržení těchto norem pouze pro budovy postavené od roku 

2009 nebo při přestavbách starších budov, a proto přístup do starších budov bez přestavby 

zůstává problematický. Stát tato ustanovení v některých případech efektivně realizoval. 

Komunikace ze strany státu není vždy dostupná a stát často spoléhá na to, že tuto mezeru 

zaplní veřejnoprávní televize. Na internetových stránkách státních orgánů obecně chyběla 

videa ve znakovém jazyce a materiály ve snadno čitelném formátu pro osoby s mentálním 

nebo psychosociálním postižením. Určitého pokroku bylo dosaženo ve zpřístupňování 

internetových stránek a mobilních aplikací osobám se zrakovým postižením díky 

provedení směrnice EU o přístupnosti veřejných zdrojů. 

Počátkem roku začala vláda implementovat nový Národní plán podpory rovných 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021-2025, který je v pořadí již 

sedmým od roku 1992. Stejně jako předchozí plány je nový plán strukturován podle 

Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Odborníci považovali schválení 

a provádění plánu za pozitivní krok, avšak konstatovali, že doporučení uvedená 

v předchozích plánech nebyla vždy realizována.  

V roce 2020 provedl veřejný ochránce práv výzkum, jehož cílem bylo vymezit nedostatky 

týkající se práv osob se zdravotním postižením. Výzkum označil za nejvýznamnější 

problémy omezení právní způsobilosti osob se zdravotním postižením rozhodovat ve 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
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finančních záležitostech a volit ve volbách, a označil je za „zbavení práv“. Téměř 

polovina osob se zdravotním postižením, jimž je ustanoven opatrovník, měla rozhodnutím 

soudu omezena svá volební práva. Ministerstvo vnitra ve spolupráci s ministerstvem 

práce a sociálních věcí vydalo v červenci pro zařízení sociálních služeb metodický pokyn 

ohledně způsobilosti jejich klientů, včetně osob se zdravotním postižením, k výkonu 

volebního práva. Pokyn se konkrétně zaměřil na parlamentní volby v termínu 8. až 

9. října. Dokument mimo jiné vyjasnil pojmy volební právo, omezení volebního práva a 

vymezil ubytovací služby a podporu, která má být osobám pobývajícím v zařízení 

poskytnuta, aby mohly volební právo uplatnit.  

Ve výroční zprávě veřejného ochránce práv za rok 2020 byl zmíněn nedatovaný případ 

ženy se zdravotním postižením, kterou vyhodil taxikář z vozu kvůli tomu, že ji 

doprovázel vodicí pes. Veřejný ochránce práv dále popsal nedostatky v rané péči o děti se 

zdravotním postižením, zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve veřejné správě, 

zajištění rovného přístupu k předporodní a poporodní péči pro těhotné ženy a nedostatky 

v domovech pro osoby se zdravotním postižením.  

Podle zákona by do segregovaných škol se speciálně vyškolenými učiteli měly chodit 

pouze děti s výrazným postižením. Mnoho dětí se zdravotním postižením bylo schopno 

docházky do běžných základních a středních škol a studia na vysokých školách, nadále se 

však nedostává finančních prostředků na další podporu jejich vzdělávání, např. na 

asistenty pedagogů a pomůcky. Kancelář veřejného ochránce práv uvedla, že osoby se 

zdravotním postižením tvořily 14,2 procenta žáků základních škol a 5,9 procenta žáků 

středních škol, nicméně konstatovala, že procenta jsou založena pouze na údajích 

uvedených při zápisu a významná část školou povinných osob se zdravotním postižením 

nemusí být vůbec zapsána.  

Nevládní organizace zaznamenaly nárůst počtu hlášených případů násilí na osobách se 

zdravotním postižením, zejména na osobách s mentálním postižením. 

Zdravotní postižení bylo jedním z nejčastějších důvodů údajné diskriminace v případech 

postoupených veřejnému ochránci práv v roce 2020. Z celkového počtu 353 stížností na 

diskriminaci podaných úřadu veřejného ochránce práv se 77 týkalo údajné diskriminace 

z důvodu zdravotního postižení. V soudně řešených sporech ohledně rovného zacházení 

se přibližně 23 procent případů údajně týkalo zdravotního postižení, což z něj v roce 2020 

činí nejčastěji uváděný důvod diskriminace.  
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Ústavní soud v červenci zrušil rozsudek pražského soudu ve věci znásilnění poškozené 

s poruchou autistického spektra / Aspergerovým syndromem. Poškozená, která sama sebe 

od dětství pokládala za osobu ženského pohlaví, byla opakovaně znásilňována 

přinejmenším jedním z chlapců hospitalizovaných na psychiatrickém oddělení, kam byla 

umístěna na základě soudního příkazu ve věku 12 let. Vrchní soud v Praze přiznal 

poškozené necelou pětinu částky, jíž se domáhala z titulu náhrady újmy, zčásti proto, že 

shledal, že poškozená nebyla vzhledem ke svému postižení schopna chápat zásah do 

svých základních práv na nedotknutelnost a soukromí. Ústavní soud shledal výši přiznané 

náhrady újmy nepřiměřenou a rozhodl, že náhradu újmy poškozené nelze snížit kvůli 

tomu, že zásah do svých základních práv zcela nechápe.  

V květnu vydal pražský obvodní soud vůbec první usnesení týkající se přiměřenosti 

ubytování zaměstnance veřejných služeb a správy. Stěžovatel s tělesným postižením 

pracující ve věznici jako vychovatel usiloval o přeřazení na pracoviště, které by bylo blíže 

jeho bydlišti, a to kvůli negativním zdravotním dopadům dlouhého dojíždění na 

vzdálenost téměř 300 kilometrů. Soud shledal, že odmítnutí zaměstnavatele poskytnout 

ubytování bylo diskriminací na základě zdravotního postižení, a nařídil zaměstnavateli 

vyplatit stěžovateli ušlou mzdu a náhradu újmy.  

Kancelář veřejného ochránce práv zaznamenala problémy související s omezením 

volného pohybu a dalšími mimořádnými opatřeními uloženými kvůli pandemii COVID-

19. Například uzávěry v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením trvaly 

neúměrně dlouho a o měsíc překročily lhůty omezujících opatření platné pro běžnou 

populaci. 

V září schválil parlament legislativní úpravu, která zavádí možnost poskytovat 

doplňkové zdravotní služby ve školách. Jedna ze změn konkrétně umožňuje, aby 

odhadem 4 000 dětí s diabetem dostávalo pomoc s injekcemi inzulínu od poskytovatelů 

zdravotních služeb ve škole, namísto nutnosti spoléhat se na ochotu učitele jim pomoci.  

Společenské stigma osob s HIV a AIDS 

Osoby s HIV a AIDS čelily společenské diskriminaci, ačkoli nebyly hlášeny žádné případy 

násilí proti nim. Onemocnění HIV/AIDS je podle antidiskriminačního zákona považováno 

za zdravotní postižení, což přispělo ke stigmatizaci a diskriminaci HIV pozitivních osob. 

Osoby s HIV nebo AIDS často namísto podání stížnosti raději svůj stav tají, což podle 

pozorovatelů vede k podhodnocení problému. Česká společnost AIDS pomoc uvedla, že 
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většina pojišťoven neposkytuje zdravotní pojištění osobám s HIV/AIDS. Podle zpráv 

nevládních organizací někteří lékaři odmítli léčit HIV pozitivní pacienty.  

Násilné činy, kriminalizace a další porušování práv na základě 

sexuální orientace a genderové identity 

Prezident Zeman v červnu prohlásil, že „nechápe transgenderové osoby“, že lidé, kteří 

podstoupí operaci ke změně pohlaví, se „dopouštějí trestného činu sebepoškozování“ a jsou 

mu „bytostně odporní“. Jedna z předních nevládních organizací působících v této oblasti 

uvedla, že vyjádření způsobilo psychickou újmu osobám LGBTQI+, a označila ho za 

podněcování k nenávisti. Jiná nevládní organizace, která poskytuje právní pomoc obětem 

trestných činů z nenávisti, oznámila, že krátce po Zemanově výroku musela řešit pět nových 

případů.  

Další nevládní organizace uvedla, že nejrozšířenější formou trestných činů z nenávisti byly i 

nadále útoky (verbální i fyzické) vůči Romům, během roku se však výrazně zvýšil počet 

útoků na osoby LGBTQI+. Tato organizace zaznamenala mezi prvním a druhým čtvrtletím 

roku nárůst takto jí hlášených případů, a to ze dvou na osm.  

V srpnu byl v Praze několika muži napaden mladý muž, který se považoval za osobu 

nebinární genderové identity, v doprovodu svého 74letého dědečka. Senior při útoku upadl 

a utrpěl zranění hlavy a později v nemocnici zemřel. Nevládní organizace, která 

poškozenému pomáhala, uvedla, že policie nepovažuje incident za útok motivovaný 

sexuální orientací.  

V červnu napadla skupina osmi osob v Praze redaktora gay magazínu Jakuba Starého, 

jeho partnera a tři přátele, protože Starý se s partnerem držel za ruce. Starý při útoku 

přišel o zub a utrpěl zranění na hlavě a těle. Ve vyjádření pro média uvedl, že policie 

na místě incident odmítla řešit, když jí bylo sděleno, že útok vyprovokoval Starý a jeho 

partner, kteří se drželi za ruce.  

Několik LGBTQI+ osob si stěžovalo veřejnému ochránci práv, že byli jako dárci krve 

odmítnuti s odůvodněním, že měli v předchozích šesti měsících nechráněný sex, ačkoli 

všechny vzorky krve jsou testovány na všechny pohlavně přenosné choroby. K žádným 

obdobným odmítnutím dárců krve přitom nedošlo, pokud se jednalo o heterosexuální 

osoby. 
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Administrativní změna pohlaví je dostupná pouze osobám, které podstoupí operativní 

změnu pohlaví. Transgenderové osoby musejí být sterilizovány, aby mohly podstoupit 

operativní změnu pohlaví nebo dosáhnout právního uznání změny pohlaví. Operace 

změny pohlaví je povolena svobodným nebo rozvedeným osobám, které absolvují 

nejméně roční hormonální terapii a „vystupují“ jako osoba požadovaného pohlaví. Podle 

stanoviska Rady Evropy je tento postup v rozporu se závazky členských států EU 

v oblasti ochrany zdraví. Veřejný ochránce práv doporučil vládě předložit návrh 

novelizace příslušných zákonů. V květnu 2019 rozhodl Nejvyšší správní soud ČR, 

odchylně od stanoviska Evropského soudu pro lidská práva, že požadavek sterilizace je 

legitimní. Proti rozsudku byla podána stížnost k ústavnímu soudu, kde se věc ke konci 

roku ještě projednávala.  

Zákony zakazují diskriminaci LGBTQI+ osob v oblasti bydlení, zaměstnání a přístupu ke 

zdravotní péči. Stát dodržování těchto zákonů obecně vymáhá. Vnitrostátní právní předpisy 

neobsahují konkrétní ustanovení o trestných činech z nenávisti na základě sexuální 

orientace a genderové identity. Zákony umožňují registrované partnerství párů stejného 

pohlaví, nikoli však jejich manželský svazek. Zákon o obětech trestných činů se vztahuje 

na příslušníky lesbických, gay, bisexuálních a transgenderových menšin, kteří však nejsou 

považováni za „zvláště zranitelné osoby“ a nemají nárok na další právní ochranu, na rozdíl 

od dětí, seniorů, obětí obchodování s lidmi nebo obětí terorismu a od července nově také 

obětí znásilnění a domácího násilí. 

Jiné společenské projevy násilí nebo diskriminace 

V srpnu finský fotbalista afrického původu prohlásil, že ho český protihráč během zápasu 

nazval „opicí“, za což byl českému hráči uložen zákaz hrát v deseti následujících 

zápasech. V dalším hlášeném případě zakázal český klub fanouškům po rasistické urážce 

účast na utkáních a podal na ně trestní oznámení. Pozorovatelé konstatují, že česká 

fotbalová liga a jednotlivé kluby se ve své historii doma i v zahraničí stavěly 

k rasistickému pokřikování na hráče vlažně a neefektivně.  

Nevládní organizace aktivně potíraly protimuslimské postoje a zaznamenaly pokles 

hlášených incidentů.  
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Oddíl 7. Práva pracujících 

a. Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání 

Zákon zakotvuje právo pracujících zakládat odborové organizace a vstupovat do nich 

podle vlastního uvážení bez nutnosti mít k tomu souhlas nebo splnit nepřiměřené 

požadavky. Zákon uděluje právo svobodného sdružování občanům i zahraničním 

pracovníkům. Odbory jsou apolitické a nezávislé na státu a stát nesmí zasahovat do 

jejich vnitřních záležitostí. Minimální počet členů potřebný k založení odborové 

organizace jsou tři. 

Zákon umožňuje kolektivní vyjednávání. Zákon zakazuje diskriminaci na základě 

odborového členství a neuznává odborovou činnost za platný důvod k propuštění. 

Zákon stanoví, že pracovníky propuštěné kvůli odborářské činnosti musí zaměstnavatel 

přijmout zpět. Pracující ve většině profesí mají zákonem dané právo na stávku, pokud 

je řízení před zprostředkovatelem bezvýsledné, a obvykle tohoto práva využívali.  

Stávky mohou být omezeny nebo zakázány v odvětvích nejdůležitějších služeb, jako jsou 

např. nemocnice a zařízení sociální péče, hasičský záchranný sbor, veřejné energetické a 

vodohospodářské služby, řízení leteckého provozu, jaderná energetika, ropný průmysl a 

plynárenství. Příslušníci ozbrojených sil, státní zástupci a soudci nesmějí zakládat odbory, 

vstupovat do nich nebo stávkovat. Pracovníky, včetně nečlenů odborových organizací, 

mohou právně zastupovat pouze odbory. Od odborových organizací se vyžaduje, aby při 

plánování stávky písemně informovaly zaměstnavatele o počtu stávkujících a aby jim 

poskytly seznam členů stávkového výboru nebo kontaktních osob pro vyjednávání. Stávky 

jsou povoleny pouze při vyjednávání kolektivních smluv a lze k nim přistoupit teprve po 

povinném řízení před zprostředkovatelem, které trvá alespoň 20 dnů. Odbory jsou povinny 

stávku oznámit nejméně tři dny předem. 

Zákon chrání odborové funkcionáře před propuštěním ze strany zaměstnavatele během 

jejich funkčního období v odborech a po dobu 12 měsíců po jeho skončení. K propuštění 

funkcionáře odborů si musí zaměstnavatel vyžádat předchozí souhlas odborové 

organizace, která u zaměstnavatele působí. Jestliže odborová organizace nedá svůj 

souhlas s propuštěním, je výpověď neplatná.  

Stát účinně vymáhal platné zákony a umožňoval odborům vykonávat činnost bez 

zasahování. Zdroje státu vyčleněné na kontroly a prostředky nápravy byly přiměřené a 

postihy ukládané ve formě pokut byly úměrné sankcím za obdobná porušení zákonů.  
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Zpráva Global Rights Index (Globální index práv) za rok 2021, sestavená Mezinárodní 

konfederací odborových svazů, uvedla, že sklady Amazonu v České republice jsou sledovány 

kvůli monitorování „bezpečnostních rizik, včetně sdružování zaměstnanců a přítomnosti 

odborů“. Součástí shromažďovaných údajů byly informace o odborových protestech a 

stávkách, včetně počtu účastníků a rozdávání letáků. Další sledovací aktivity údajně 

zahrnovaly infiltraci facebookových skupin a vytváření falešných profilů na sociálních sítích 

za účelem vyšetřování zaměstnanců, kteří vedli protesty. Globální index práv 2021 udělil 

České republice za rok 2020 „hodnocení 2“ a konstatoval, že v zemi dochází k opakovanému 

porušování práv pracovníků.  

b. Zákaz nucené práce a pracovní povinnosti 

Zákon zakazuje všechny formy nucené nebo povinné práce a stát porušování těchto zákazů 

účinně postihoval. Zdroje, provádění kontrol i prostředky k nápravě byly přiměřené. Ukládané 

tresty byly úměrné trestům za obdobná porušení zákonů.  

Oběťmi vykořisťování formou nucené práce byli muži a ženy z České republiky, 

Slovenska, Ukrajiny, Rumunska, Bulharska, Moldavska, Mongolska, Nepálu, Nigérie, 

Filipín, Ruska a Vietnamu, obvykle prostřednictvím dluhového nevolnictví nebo 

využíváním jiných zranitelných míst, přičemž k vykořisťování docházelo ve stavebnictví, 

zemědělství, lesnictví, výrobě, potravinářství i v sektoru služeb, včetně práce 

v domácnostech. Soukromé pracovní agentury často používaly k náboru pracovníků ze 

zahraničí i zevnitř země klamavé praktiky. Pracovníci ze zahraničí například dostávali po 

příjezdu do země pracovní nabídky, které se lišily od toho, co jim bylo před cestou 

přislíbeno. Jestliže pracovní nabídku z těchto důvodů odmítli, obvykle tak přišli o finanční 

prostředky, které na cestu do České republiky vynaložili, a ohrozili tím schopnost uživit své 

rodiny a děti, které zůstaly v zemi původu. V roce 2020 docházelo pomocí těchto klamavých 

praktik často k náboru žen ze zahraničí pro práci v továrnách, drůbežárnách nebo 

kadeřnických salonech.  

V srpnu byla přijata novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky a novela 

zákona o zaměstnanosti. Novely zavedly pokuty pro zaměstnavatele, kteří umožňují nebo 

využívají „zastřené zprostředkování zaměstnání“, což je systém sofistikovaných řetězení 

dodavatelských smluv, kdy si firma pronajímá pracovní síly od pseudoagentury práce, 

která nemá potřebné povolení k poskytování takové činnosti zprostředkovatele zaměstnání. 

Pseudoagentura poskytuje pracovníky, často cizince bez potřebného pracovního povolení 

nebo povolení k pobytu, nebo dokonce i české zaměstnance bez řádných pracovních smluv, 

náležitého pojištění a ochrany. Systém otevírá prostor pro vykořisťování pracovníků nebo 
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nucenou práci, protože tito lidé se mnohdy nacházejí v situacích, v nichž jsou zranitelní. 

Vedle pseudoagentur, které takové zaměstnání zprostředkovávají, může být pokuta ve výši 

až 10 milionů korun (440 000 dolarů) uložena také zaměstnavatelům, kteří „skryté 

zprostředkování zaměstnání“ využívají.  

Viz též zpráva Ministerstva zahraničí USA o obchodování s lidmi (Trafficking in Persons 

Report) na stránkách https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/. 

c. Zákaz dětské práce a minimální věkový limit pro zaměstnání 

Zákon zakazuje nejhorší formy dětské práce. Minimální věk pro zaměstnání je 15 let. 

Zaměstnávání dětí ve věku od 15 do 18 let podléhalo přísným bezpečnostním normám, 

omezení pracovní doby a požadavku, aby práce nezasahovala do vzdělávání.  

Zákon umožňuje dětem mladším 15 let (nebo těm, které nemají ukončené povinné 

základní vzdělání) pracovat pouze v určitých oblastech: kulturní a umělecká činnost; 

reklama; propagace produktů; a vykonávat určité činnosti v oblasti modelingu a sportu. 

Dítě mladší 15 let může pracovat pouze v případě, že obdrží od dětského lékaře kladný 

posudek o zdravotním stavu a předchozí souhlas úřadu práce. Povolení činnosti dítěte se 

vydává na 12 měsíců. Zdroje, provádění kontrol i prostředky nápravy byly přiměřené. 

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) dodržování těchto předpisů účinně kontroloval. 

Ukládané tresty byly úměrné trestům za jiná porušení zákonů. SÚIP během roku nehlásil 

žádné případy porušení zákonných ustanovení upravujících výkon činnosti dítěte.  

d. Diskriminace v zaměstnání a povolání 

Pracovněprávní předpisy zakazují veškeré formy diskriminace na základě národnosti, 

rasy, barvy pleti, náboženství, politických názorů, národnostního původu, pohlaví, 

sexuální orientace nebo genderové identity, věku, zdravotního postižení, HIV 

pozitivního stavu nebo přítomnosti jiných nakažlivých chorob, společenského postavení 

nebo členství v odborech.  

Podle zprávy veřejného ochránce se největší počet stížností podaných ombudsmanovi 

v roce 2020 týkal právě diskriminace na pracovišti (cca 27 procent). Stejně jako 

v předchozím roce se většina stížností v roce 2020 týkala diskriminace na základě věku, 

pohlaví a zdravotního postižení. Kancelář veřejného ochránce práv například pomohla 

zaměstnanci poté, co mu zaměstnavatel odmítl prodloužit pracovní smlouvu kvůli jeho 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
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věku. Argumenty veřejného ochránce práv v tomto případě přispěly ke smírnému 

ukončení soudního řízení, včetně náhrady nemajetkové újmy.  

Stát příslušná zákonná ustanovení účinně vymáhal. Postihy byly úměrné sankcím za 

obdobná porušení zákonů a provádění kontrol i prostředky nápravy dostatečně zajišťovaly 

dodržování předpisů. SÚIP prováděla v roce 2020 kontroly zaměřené na nerovné 

zacházení a diskriminaci a ukládala sankce za porušení zákonů o diskriminaci, většinou za 

nedodržení požadavku na zaměstnání určitého počtu osob se zdravotním postižením, 

diskriminaci na základě zdravotního stavu, pohlaví a věku či zveřejnění diskriminačních 

pracovních inzerátů.  

Platy žen zaostávaly za platy mužů přibližně o 20 procent. Ministerstvo práce a sociálních 

věcí pokračovalo ve využívání testovacího nástroje pro zaměstnavatele, který posuzuje 

rozdíly v odměňování žen a mužů v organizaci v rámci projektu „22 procent k rovnosti“. 

Testovací nástroj upozorňuje na platové rozdíly a zvyšuje vnímavost managementu 

k otázce nerovného odměňování mužů a žen.  

Sdružení podporující HIV pozitivní osoby hlásila případy diskriminace v zaměstnání. HIV 

pozitivní osoby nemají zákonem stanovenou povinnost hlásit svou diagnózu 

zaměstnavateli, pokud jim to nebrání ve výkonu povinností. Někteří zaměstnavatelé 

propouštěli HIV pozitivní zaměstnance kvůli předsudkům ostatních zaměstnanců. Aby se 

vyhnuli obvinění z diskriminace, odůvodňovali propuštění administrativními důvody, 

např. nadbytečností.  

e. Přijatelné pracovní podmínky 

Zákony upravující mzdy a pracovní dobu: Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví 

standardy minimální mzdy a dohlíží na jejich dodržování. Minimální mzda je vyšší než 

„životní minimum“, které je definováno jako minimální částka nezbytná k uspokojení 

základních potřeb dospělé osoby v produktivním věku po dobu jednoho měsíce. Kontroly 

dodržování minimální mzdy byly jedním z hlavních cílů inspektorů SÚIP.  

SÚIP v roce 2020 odhalil 2 610 případů porušení zákonných ustanovení o mzdě a pracovní 

době a uložil pokuty ve výši 9 milionů korun (415 000 dolarů). Porušování zákonných 

ustanovení o mzdě, pracovní době a práci přesčas bylo běžné v odvětvích velkoobchodu, 

maloobchodu, potravinářství, pohostinství, pozemní dopravy, stavebnictví a bezpečnostních 

služeb. 
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Inspektoři SÚIP jsou oprávněni provádět neohlášené kontroly a iniciovat sankce, 

nezodpovídají však za vymáhání zákonů upravujících mzdy a pracovní dobu. 

Zaměstnanci se mohou domáhat dodržování zákonných ustanovení o mzdách a pracovní 

době prostřednictvím soudů. Pozorovatelé uvedli, že soudní řízení může být velmi 

zdlouhavé a obtížné, zejména pro zahraniční pracovníky. 

Zákon stanoví čtyřicetihodinový pracovní týden, dva dny odpočinku týdně a přestávku 

v trvání třicet minut během standardní osmihodinové pracovní doby. Zaměstnanci mají 

nárok na minimálně 20 dnů placené dovolené ročně. Zaměstnavatel může požadovat až 

osm hodin přesčasů týdně v případě velké poptávky, nejvíce však 150 hodin přesčasů 

v jednom kalendářním roce. Další přesčasová práce podléhá souhlasu zaměstnance. 

Zákoník práce stanoví plat za práci přesčas ve výši nejméně 125 procent průměrného 

výdělku.  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Stát stanovil normy bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci pro hlavní hospodářská odvětví. Zákoník práce ukládá zaměstnavateli 

zajistit bezpečnost a ochranu zdraví osob na pracovišti, udržovat bezpečné a zdravé 

pracovní prostředí a předcházet bezpečnostním a zdravotním rizikům. Za zjišťování 

nebezpečných pracovních podmínek odpovídají inspektoři práce, kteří jsou oprávněni 

provádět neohlášené kontroly a ukládat pokuty. Zaměstnanci mají právo odmítnout práci 

v nebezpečných situacích, aniž by tím bylo ohroženo jejich zaměstnání.  

Stát příslušná zákonná ustanovení účinně vymáhal. Kontroly a nápravné prostředky byly 

dostatečné k zajištění obecného dodržování předpisů. Inspektoři SÚIP prováděli kontroly 

dodržování zákoníku práce a ukládali pokuty, které byly úměrné pokutám udělovaným za 

obdobná porušení. Plán inspekcí SÚIP se obvykle zaměřoval na odvětví s vysoce 

rizikovými pracovními podmínkami, jako je stavebnictví, zemědělství, lesnictví, nakládání 

s nebezpečnými chemikáliemi a doprava.  

V roce 2020 bylo registrováno 35 071 pracovních úrazů, což je o 7 345 méně než v roce 

2019. V roce 2020 došlo ke 108 smrtelným úrazům, ve srovnání s 95 v roce 2019. 

K většině pracovních úrazů a úmrtí došlo v zemědělství, lesnictví, dopravě, stavebnictví 

a zpracovatelském průmyslu. Případy smrtelných úrazů byly vyšetřovány. Například 

když pracovník v zemědělství zemřel na následky zranění skotem, SÚIP dospěl 

k závěru, že zaměstnavatel nepřijal adekvátní organizační a technická opatření k tomu, 

aby zabránil smrtelnému úrazu, a uložil mu pokutu. 


