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1. SECTION ONE 
Overview analysis of achievements and challenges since 1995 
 

 

Na základě 4. světové konference o ženách konané v roce 1995 v Pekingu, přijala Česká 
republika (dále též jako „ČR“) v roce 1998 Národní akční plán nazvaný „Priority a postupy 
vlády při prosazování rovnosti mužů a žen“ (dále též jako „Priority“). Priority jsou základním 
koncepčním dokumentem v oblasti rovnosti žen a mužů na úrovni vlády ČR. Jedná se 
o dokument, který je každoročně schvalován vládou ČR, a jehož součástí je jednak zpráva 
o rovnosti žen a mužů v předchozím kalendářním roce, a také seznam úkolů pro jednotlivé 
resorty na daný kalendářní rok (či delší období) - tzv. „Aktualizovaná opatření“. Pro to, aby 
byly Priority úspěšně naplňovány, jsou zapotřebí dostatečné kapacity na straně subjektů, jež 
mají jejich plnění a monitoring na starosti, relevance a kontinuita ukládaných úkolů, 
a v neposlední řadě vůle k jejich naplňování. V usnesení ze dne 15. května 2013 č. 348 vláda 
ČR mimo jiné počítá se vznikem strategického střednědobého dokumentu pro zabezpečení 
rovnosti žen a mužů v ČR (dále též jako „Strategie“). S vytvořením této Strategie se jednak 
počet jednotlivých opatření optimalizuje a dokument Priority bude sloužit jako nástroj 
implementace širšího rámce stanoveného ve Strategii.  

Během posledních dvaceti let se v ČR podařilo optimalizovat zabezpečování agendy rovnosti 
žen a mužů na institucionální úrovni (přestože je stále možnost tento stav dále zlepšovat). 
Národním koordinátorem rovnosti žen a mužů se stalo oddělení rovných příležitostí 
žen a mužů (dále též jako „Oddělení“), které bylo v minulosti umístěno na Ministerstvu práce 
a asociálních věcí, následně spadalo pod ministra pro lidská práva a menšiny při Úřadu vlády, 
a v roce 2011 bylo se zrušením postu ministra pro lidská práva1 opět přesunuto pod 
Ministerstvo práce a sociálních věcí. V roce 2014 se znovu plánuje přesun Oddělení na Úřad 
vlády, protože se podařilo opět prosadit do české vlády ministra pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu. Tento posun lze vnímat velmi pozitivně, neboť tím bude zdůrazněna 
průřezovost genderové agendy.  

Na jednotlivých ministerstvech byly dále usnesením ze dne 20. dubna 2005 č. 464 zřízeny 
pozice koordinátorek a koordinátorů rovných příležitostí žen a mužů (tzv. gender focal 
points), jež zajišťují agendu rovnosti žen a mužů pro daný resort. Jednotlivé resorty by se 
měly při tvorbě svých politik inspirovat zejména doporučeními přijatými na 23. zvláštním 
zasedání Valného shromáždění OSN v červnu 2000 v New Yorku. Tato doporučení sledují 
původní základní členění Pekingské deklarace a akční platformy na dvanáct krizových oblastí. 
Jednotlivé kapitoly poskytují pro každý z resortů řadu nápadů a především doporučení, která 
by měla být prostřednictvím vlastních souborů opatření (resortních plánů) zapracována 
do jejich věcných politik. Oddělení toto naplňování s resorty koordinuje právě 
prostřednictvím Priorit, následně pak také Strategie.  

Stálým poradním orgánem vlády ČR pro oblast rovnosti žen a mužů je Rada vlády pro rovné 
příležitostí žen a mužů (dále také jako „Rada“). Rada byla zřízena usnesením vlády ČR ze dne 
10. října 2001 č. 1033 a skládá se ze zástupkyň a zástupců jednotlivých resortů, odborů, 
zaměstnavatelů, občanské a odborné veřejnosti. Jak z jejího statusu v současné době 
vyplývá, jejím předsedou či předsedkyní je člen či členka vlády ČR, do jejíž působnosti patří 
rovnost žen a mužů. K Radě náleží čtyři poradní výbory a pracovní skupina, konkrétně Výbor 

                                                           
1 Od února 2011 do října 2013, kdy trvalo zrušení postu ministra/ministryně pro lidská práva, zastávala tuto 

funkci vládní zmocněnkyně pro lidská práva.  
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pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů (dále též jako „Institucionální 
výbor“), Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života (dále též jako 
„Slaďovací výbor“), Výbor pro prevenci domácího násilí, Výbor pro vyrovnané zastoupení žen 
a mužů v politice a rozhodovacích pozicích (dále též jako „Politický výbor“) a Pracovní 
skupina muži a rovnost žen a mužů (dále též jako „Pracovní skupina muži“). Jde o pracovní 
orgány Rady, které byly zřízeny za účelem hlubšího uchopení některých důležitých témat 
v rámci agendy rovnosti žen a mužů (viz dále). Za úspěch lze považovat nejen to, že se 
podařilo Radu a její výbory zřídit, ale především to, že jsou (zejména v posledních letech) 
skutečně aktivní. Funkci sekretariátu Rady, jejích výborů a pracovní skupiny plní Oddělení.  

Díky zahájení realizace projektu Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných 
příležitostí žen a mužů v ČR (dále též jako „projekt Optimalizace“) spolufinancovaného 
z evropského Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále též jako „OPLZZ“), 
na jehož přípravě Oddělení v roce 2012 pracovalo, se podařilo v roce 2013 navýšit personální 
kapacitu Oddělení o dalších pět pracovních míst. Také díky tomu se podařilo obnovit 
činnosti, které musely být z důvodu předchozí nedostatečné personální kapacity omezeny; 
například jsou lépe sledovány materiály, které je možné připomínkovat v procesu 
předkládání vládě ČR, došlo k lepšímu provázání a prohloubení činnosti jednotlivých výborů 
a pracovní skupiny, k vyvíjení aktivit směrem k veřejnosti, nebo k aktivnější spolupráci 
s neziskovým a akademickým sektorem, či s resortními koordinátorkami a koordinátory 
rovných příležitostí žen a mužů. Lépe se daří i v oblasti mezinárodní spolupráce, v udržování 
kontaktů a v přenosu zkušeností s prosazováním rovnosti žen a mužů ze zahraničí. 
Ve spolupráci s výbory Rady se podařila vypracovat a předložit Radě celá řada důležitých 
podnětů. V roce 2013 bylo například na základě podnětu Institucionálního výboru zahájeno 
jednání o posílení personální kapacity oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného 
ochránce práv.2 Kromě již zmíněné Strategie vznikne v rámci projektu Optimalizace v roce 
2014 také jednotná metodika pro hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů v materiálech 
předkládaných vládě ČR.  

Při Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byla v roce 2002 zřízena Stálá komise pro rodinu 
a rovné příležitosti (dále jako „Stálá komise“). Tato Stálá komise se mimo jiné zabývá otázkou 
rovných příležitostí žen a mužů, avšak její záběr v oblasti rovnosti je širší. Pod záštitou Stálé 
komise a Slaďovacího výboru proběhl v roce 2012 například seminář k aktuálním výzvám 
v oblasti slaďování pracovního, soukromého a rodinného života. Na semináři byla 
představena studie „Češky: Nevyužitý potenciál země“3 a diskutovány legislativní úpravy 
pracovních úvazků, institucí péče o děti, či zapojení mužů do oblasti péče. Téhož roku 
proběhl také seminář k otázce vyššího zastoupení žen v politice a rozhodovacích pozicích, 
jehož tématem bylo to, jaké dopady má nevyrovnané zastoupení žen a mužů na společnost 
a ekonomiku, nebo jak zvýšit účast žen v rozhodovacích procesech, a jaká opatření mohou 
situaci zlepšit.   

Občasné aktivity jsou vyvíjeny také na půdě Senátu ČR. V roce 2013 byl například uspořádán 
kulatý stůl u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách, jehož cílem bylo představit 
zprávu „Barometr znásilnění v Evropě“4, která mapuje situaci ve 32 zemích světa sdružených 
v Evropské ženské lobby, a poukázat na důležitost využívání Úmluvy Rady Evropy o prevenci 

                                                           
2
Veřejný ochránce práv plní od roku 2009 roli národního tělesa pro rovné zacházení a ochranu před diskriminací 

(tzv. Equality body). V roce 2014 byla do této funkce poprvé jmenována žena. 
3
 Studie je dostupná v anglickém jazyce na adrese: http://idea-en.cerge-

ei.cz/files/120522_IDEA_PolicyBrief3.pdf  
4
 Zpráva je dostupná na adrese: http://www.womenlobby.org/publications/reports/article/2013-ewl-

barometer-on-rape-report?lang=en  

http://idea-en.cerge-ei.cz/files/120522_IDEA_PolicyBrief3.pdf
http://idea-en.cerge-ei.cz/files/120522_IDEA_PolicyBrief3.pdf
http://www.womenlobby.org/publications/reports/article/2013-ewl-barometer-on-rape-report?lang=en
http://www.womenlobby.org/publications/reports/article/2013-ewl-barometer-on-rape-report?lang=en
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a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské konvence) jako nástroje 
k potírání násilí na ženách. Přestože aktivity realizované na půdě Senátu či Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR nelze považovat za soustavnou podporu rovnosti žen a mužů, 
ve srovnání s obdobím před rokem 1995 je zde zřejmý posun k lepšímu.  

Také díky mezinárodní spolupráci a finanční podpoře se v posledních dvaceti letech podařilo 
založit a především udržet fungování řady neziskových organizací (dále též jako „NNO“), 
které se aktivitami v oblasti genderové rovnosti zabývají. Zejména některé organizace 
vyvíjení v tomto směru dlouhodobě vysokou aktivitu. Vzrostlo povědomí o problematice 
genderově podmíněného násilí (a v této souvislosti byly přijaty také některé legislativní 
změny, jak bude uvedeno dále), je vyvíjen větší tlak směrem k rovnoměrnějšímu zastoupení 
žen a mužů v politických a rozhodovacích pozicích. ČR má také v současné době již solidní 
akademické zázemí v oblasti genderových studií a s nimi souvisejících sociologických oborů. 
Od roku 2004 je zde možné získat univerzitní vzdělání v oboru genderová studia, která jsou 
obvykle chápána a vyučována jako obor interdisciplinární. Od 90. let se postupně zvyšoval 
také počet genderových odborných publikací v českém a slovenském jazyce, což umožnilo 
zpřístupnit informace napříč větší částí české společnosti. Rostoucí vzdělanost a povědomí 
o problematice genderových (ne)rovností spolu se sílícím tlakem ze strany Evropské unie 
a genderových neziskových organizací, s nezbytnou součinností s některými lépe fungujícími 
složkami státní správy a využitím dobrého načasování a politické vůle – to vše jsou aspekty, 
které společně přispěly k řadě úspěchů.  

Jak již bylo zmíněno, neodmyslitelnou podmínkou dobrého fungování genderové agendy5 
jsou dostatečné odborné i personální kapacity, proto jsou vyvíjeny snahy dále je rozšiřovat 
a zkvalitňovat. Pro výkon agendy rovnosti žen a mužů je zásadní kooperace a vzájemná 
informovanost všech dosud vyjmenovaných subjektů – tj. jak institucí a orgánů státní správy, 
tak zástupců a zástupkyň neziskového, ziskového a akademického sektoru. V posledních 
několika letech se daří tuto spolupráci skrze různé projekty a aktivity stále více realizovat. 
Zástupci a zástupkyně různých sektorů jsou zastoupeny v Radě, výborech Rady a pracovních 
skupinách, stávají se součástí expertních skupin pracujících na strategických dokumentech. 
V institucích veřejné správy probíhají odborná školení zaměstnanců na problematiku 
rovnosti žen a mužů, téma je také součástí povinného vstupního vzdělávání zaměstnankyň 
a zaměstnanců ministerstev. 

Přestože se za posledních dvacet let povedlo v oblasti podpory genderové rovnosti 
dosáhnout řada úspěchů, hlavní výzvou pro ČR zůstává, aby genderová rovnost byla 
naplňována nejen de jure, ale i de facto. S tím souvisí stále ještě pomalá a většinovou 
společností nepříliš ochotně přijímaná změna genderových stereotypů a s nimi spojených 
genderových rolí. Přetrvávající výzvou je snaha o přesunutí větší váhy péče o závislé osoby 
z žen na muže a obecně spravedlivější rozdělení účasti žen a mužů v soukromé a veřejné 
sféře života. Výzkum provedený v roce 2005 ukázal, že výraznější podíl na domácích pracích 
zůstává na straně žen i v případě, že oba z páru jsou ekonomicky aktivní. Podle zprávy, 
kterou vytvořil v roce 2012 Národohospodářský ústav Akademie věd ČR, vykazuje míra 
zaměstnanosti českých žen propad v období typickém pro mateřství a rodičovství, a to větší, 
než je u srovnávaných zemí (Francie, Velká Británie, USA). V posledních 15 letech docházelo 
k dalšímu snižování zaměstnanosti žen s dětmi. Naopak míra zaměstnanosti žen starších 
40 let výrazně převyšuje zaměstnanost v ostatních zemích a blíží se dokonce míře 
zaměstnanosti mužů. Záhy však zaměstnanost žen opět prudce klesá kolem věku s nárokem 

                                                           
5
 Oddělení si je vědomo filozofického rozdílu mezi pojmem „genderová rovnost“ a „rovnost žen a mužů“. Pojem 

„rovnost žen a mužů“ je zde používán zástupně.  
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na důchod. Nejen tlak společnosti, která stále kopíruje genderové stereotypy, ale 
i ekonomická situace (ženy v ČR mají stále přibližně o čtvrtinu nižší platy než muži – viz dále 
podkapitola „Ženy a ekonomika“) jsou příčinami, které způsobují, že v reprodukčním věku 
převážná většina žen přerušuje svoji pracovní kariéru z důvodu péče o děti.  

Muži jsou stále zapojeni do péče o děti v menší míře než ženy, které jsou považovány 
za tradiční pečovatelky zejména o malé děti, ale i o další potřebné osoby. Dle statistik za rok 
2011, které sbírá Ministerstvo práce a sociálních věcí, byl průměrný měsíční počet příjemců 
rodičovského příspěvku 5,7 tis. mužů a 317,3 tis. žen. Znamená to, že v průměru v roce 2011 
bylo z celkového počtu osob pobírajících rodičovský příspěvek pouze 1,8 % mužů. Počet 
mužů, kteří pobírají rodičovský příspěvek, se okolo 2 % pohybuje dlouhodobě. Podpora 
aktivního otcovství je jedním z hlavních témat Pracovní skupiny muži. Pro otázky legislativy 
v oblasti aktivního otcovství (zasazení aktivního otcovství do legislativního rámce) byla 
vytvořena speciální pracovní skupina při Slaďovacím výboru.   

V oblasti slaďování pracovního, soukromého a rodinného života se v posledních letech 
otevřela diskuze nad problematikou předškolní péče o dítě. Podle údajů Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy od školního roku 2005/2006 neustále stoupá počet 
neúspěšně vyřízených žádostí o přijetí dítěte do školky, a to z 6 810 až na 58 939 ve školním 
roce 2012/2013.6 Slaďovací výbor se v roce 2013 zabýval zhodnocením návrhu Zákona 
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. 
Usnesením č. 607 ze dne 22. srpna 2012 vláda ČR schválila věcný záměr zákona 
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a návrh 
byl v březnu 2014 projednáván Poslaneckou sněmovnou. Dětské skupiny by měly být jakýmsi 
nouzovým a alternativním řešením této neuspokojivé situace. Další výzvou pro ČR zůstává 
péče o děti mladší tří let – v současné chvíli nemají jesle v českém právním řádu žádný 
legislativní podklad, což bohužel nelze považovat za pozitivum. 

V roce 2011 došlo ke změnám zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve vztahu 
k rodičovskému příspěvku. Změny shodně nabyly účinnosti dne 1. ledna 2012 a týkají se větší 
flexibility při pobírání rodičovského příspěvku. Došlo k úpravě celkové částky rodičovského 
příspěvku, která činí 220 000 Kč. Rodiče se mohou rozhodnout, v jaké výši budou rodičovský 
příspěvek pobírat, čímž si také určí dobu, po kterou budou rodičovský příspěvek pobírat. 
Nejvyšší možná částka je však omezena na 11 500 Kč měsíčně, což limituje rodiče v minimální 
zvolené době pobírání rodičovského příspěvku, která činí dva roky. Omezenou možnost 
volby mají také rodiče dětí, jejichž průměrná mzda před nástupem na rodičovskou 
nepřevyšuje částku 7 600 Kč či rodiče, jejichž denní vyměřovací základ nelze stanovit pouze 
proto, že v průběhu pobírání rodičovského příspěvku poskytovaného z důvodu péče o dříve 
narozené dítě v rodině uplynula podpůrčí doba pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství 
a nárok na rodičovský příspěvek na nejmladší dítě v rodině vzniká bezprostředně po nároku 
na rodičovský příspěvek náležející na starší dítě. Ti mohou volit výši rodičovského příspěvku 
pouze do částky 7 600 Kč. Protože celková částka, do které mohou rodičovský příspěvek 
čerpat, však zůstává 220 000 Kč, automaticky se jim prodlouží doba pobírání rodičovského 
příspěvku na tři roky. Pokud nelze ani jednomu z rodičů stanovit denní vyměřovací základ, 
náleží rodičovský příspěvek ve výši 7 600 Kč měsíčně do konce devátého měsíce věku 
nejmladšího dítěte a od desátého měsíce věku ve výši 3 800 Kč měsíčně do 4 let věku dítěte. 
Tito rodiče tak nemají možnost volby, po jak dlouhou dobu budou pobírat rodičovský 
příspěvek. Tato situace může být velmi problematická např. pro studenty a studentky 
                                                           
6 Nutno však upozornit na možné interpretační riziko tohoto údaje, neboť zákonný zástupce má možnost podat 

více žádostí na jedno dítě a stále více dochází k duplicitním podávání žádostí. To však opět reaguje 
na neuspokojivou situaci v počtu dostupných zařízení péče o děti.  
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vysokých škol, kteří před narozením dítěte nepracovali. Jejich zapojení se na trh práce tak 
může být obtížnější. Zmiňovaná novela zákona o státní sociální podpoře přinesla také 
výslovnou úpravu možnosti rodičů se v pobírání rodičovského příspěvku vystřídat.  

Další velmi důležitou změnou, která značně napomáhá možnosti slaďovat pracovní a rodinný 
život rodičů je, že děti od dvou let věku již mohou navštěvovat zařízení péče o děti po celý 
týden a jejich rodiče neztratí nárok na rodičovský příspěvek (dosud byla u dětí od dvou do tří 
let věku omezena tato doba na maximálně pět dnů v týdnu či maximálně čtyři hodiny 
denně). Rovněž bylo upraveno pravidlo pro děti mladší dvou let, kdy mohou navštěvovat 
jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin 
v kalendářním měsíci a přesto jejich rodiče neztrácejí nárok na rodičovský příspěvek. Touto 
změnou je v podstatě zavedeno tzv. časové konto, které si rodiče dětí do dvou let věku 
mohou vyčerpat jakkoliv jim vyhovuje v průběhu jednoho měsíce. Obdobným diskusím 
o zavedení časových kont se věnoval také Slaďovací výbor.  

Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích podnítil 
v roce 2013 diskuzi k revizi rámcové pozice vlády ČR k Návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými 
členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních tak, aby 
rámcová pozice zohledňovala skutečnost, že stanovování konkrétních kvantitativních cílů je 
efektivním a účelným prostředkem dosahování vyrovnaného zastoupení žen a mužů 
v rozhodovacích pozicích obchodních společností. Téma závazného přijetí pozitivních 
opatření za účelem vyrovnání zastoupení podreprezentované skupiny je další současnou 
a budoucí výzvou pro ČR.  

Jak vyplývá z dlouhodobé evidence dat, v ČR nadále přetrvává horizontální genderová 
segregace na trhu práce, zejména v určitých odvětvích. Systém fungování politických stran 
ženy jako potenciální politické reprezentantky dosud spíše znevýhodňoval a potvrzuje se 
nutnost přijetí pozitivních opatření, ať už na úrovni jednotlivých stran (což se u některých 
politických stran již stalo), nebo jako součást volebního zákona. Díky změně volebního 
zákona a posílení váhy preferenčních hlasů ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010 
se poměr žen výrazně zvýšil na historicky nejvyšší číslo - 22 %. Ve volbách do zastupitelstev 
krajů na podzim 2012 však preferenční hlasy zafungovaly naopak mírně v neprospěch žen 
a totéž se výrazněji projevilo i v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013. 
Preferenční hlasování se ukázalo být velmi nejistým řešením nízkého zastoupení žen 
v rozhodovacích pozicích. Celkový počet žen podílejících se na vládě ČR zůstával v letech 
2005 - 2007 kolem 13 %, procentuálního vrcholu jsme dosáhli v období 2009 – 2010 s 23,5 % 
a k současnému datu (tj. duben 2014) jsou v české vládě tři ženy, tj. 17, 65 % (viz také dále 
podkapitola „Ženy u moci a v rozhodovacích pozicích“). 

Ministerstvo vnitra připravilo v souladu s Plánem legislativních prací na rok 2004 návrh 
věcného záměru zákona o volbách a o provádění referenda (dále jako „volební zákoník“). 
Navrhovaný volební zákoník počítal s úpravou podporující vyrovnané zastoupení žen a mužů 
ve volených orgánech, a to při volbách do Evropského parlamentu a při volbách 
do Poslanecké sněmovny, kde jsou předkládány plně obsazené kandidátní listiny. Předmětný 
návrh volebního zákoníku však nebyl z rozhodnutí předsedy vlády ČR zařazen na jednání 
vlády s tím, aby mohla proběhnout k jeho obsahu diskuse na úrovni představitelů politických 
stran tvořících vládní koalici. Předmětný návrh však nakonec nebyl vládou projednán 
a příprava věcného záměru volebního zákoníku, který by mimo jiné obsahoval ustanovení 
na podporu zastoupení žen ve volených zastupitelských sborech, již nebyla v následujících 
letech zařazena do Plánu legislativních prací vlády ČR. Jedná se však o složitou záležitost a je 
nutné brát zřetel na to, že podobné reformy se ani jinde neprosazují snadno. V roce 2010 
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byla ze strany ministra pro lidská práva navržena změna volebních zákonů tak, aby 
na kandidátních listinách bylo povinně zastoupeno alespoň 30 % jak mužů, tak žen. Nakonec 
však z důvodu změny vlády tento návrh předložen nebyl. Při přípravě volebních zákonů se 
otevřela otázka současného ústavního rámce ve vztahu k rovnosti žen a mužů a jeho možné 
změny. Aktuální otázkou je, zda by současný ústavní rámec garantující zásadu rovnosti 
(nediskriminace) neměl být doplněn o nějakou podobu ustanovení o podpoře rovnosti žen 
a mužů ze strany státu.  

Důležitým krokem v oblasti legislativy bylo přijetí zákona č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení 
a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. 
Antidiskriminační zákon). Účelem zákona je zajistit komplexní úpravu oblasti rovného 
zacházení a ochrany před diskriminací. Návrh upravuje mimo jiné i právní prostředky 
ochrany před diskriminací, které jsou k dispozici každému, kdo byl diskriminací dotčen.  

Další významné legislativní opatření spadá do oblasti potírání domácího násilí. Dne 1. ledna 
2007 nabyl účinnosti zákon na ochranu před domácím násilím (zákon č. 135/2006 Sb.), který 
zásadním způsobem změnil situaci ohrožených osob. Zákon zavádí systémový a komplexní 
přístup k prevenci a ochraně před domácím násilím. Upravuje a hlavně propojuje postupy 
policie, justice a sociálních služeb při řešení případů domácího násilí. Tento zákon mimo jiné 
také zakotvil nové oprávnění Policie ČR v podobě institutu vykázání. Institut vykázání je 
preventivní opatření, které směřuje k ochraně osob ohrožených/postižených domácím 
násilím a je ukládáno bez ohledu na případnou trestněprávní kvalifikaci násilné osoby. (Počty 
vykázaných osob v ČR v letech 2007 – 2014 viz tabulka č. 2 v příloze číslo II. této Zprávy.)  

Jednou z forem násilí, které je ve vyšší míře pácháno na ženách a jehož pachateli jsou 
převážně muži, je nebezpečné pronásledování (stalking). Trestný čin nebezpečného 
pronásledování byl do českého právního řádu zahrnut jako součást nového trestního zákona 
účinného od ledna roku 2010. Dle současné dikce trestního zákona se jedná o dlouhodobé 
pronásledování tím, že je druhé osobě vyhrožováno, je vyhledávána její blízkost nebo je 
sledována, je vytrvale kontaktována, omezována v obvyklém způsobu života anebo je 
zneužito jejích osobních údajů za účelem získání kontaktu. Toto jednání zároveň musí být 
způsobilé vzbudit v oběti důvodnou obavu o svůj život či zdraví nebo život či zdraví osoby 
blízké.  

V roce 2013 byl přijat zákon č. 45/2013, o obětech trestných činů (většina jeho ustanovení 
nabyla účinnosti v srpnu 2013), který výrazně posiluje práva obětí trestných činů, včetně 
obětí domácího násilí a dalších forem genderově podmíněného násilí. Předmět úpravy 
tohoto zákona směřuje k vymezení práv oběti jako subjektu zvláštní péče ze strany státu, 
zahrnuje úpravu poskytování peněžité pomoci obětem ze strany státu a stanovení právního 
základu pro spolupráci mezi státem a organizacemi, které poskytují pomoc obětem. Zákon 
o obětech trestných činů specifikuje tzv. zvlášť zranitelnou oběť, která dle tohoto zákona 
požívá vyšší míru ochrany. Zvlášť zranitelnou obětí jsou mj. oběti trestného činu 
obchodování s lidmi, oběti trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo 
trestného činu, který zahrnoval násilí či pohrůžku násilím, jestliže v daném případě hrozí 
zvýšené nebezpečí druhotné újmy s ohledem na věk či pohlaví oběti. Dle zákona o obětech 
trestných činů mohou nestátní neziskové organizace a další subjekty zapsané v registru 
poskytovatelů poskytovat pomoc obětem trestných činů, a to včetně bezplatné odborné 
pomoci zvlášť zranitelným obětem. Více o legislativních opatřeních v oblasti prevence 
domácího násilí dále v podkapitole „Ženy a násilí“. 

Spolupráce v oblasti podpory rovnosti žen a mužů probíhá také na úrovni státní správy 
a samosprávy. Vláda ČR informuje orgány krajů a obcí o některých krocích, které v souvislosti 
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s rovnými příležitostmi žen a mužů podniká. V roce 2013 byl na základě usnesení vlády ČR ze 
dne 20. prosince 2012 č. 956 ve Věstníku vlády pro orgány krajů a obcí zveřejněn „Národní 
program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2013 — 2017“, který obsahuje 
mj. zásadu respektování lidské důstojnosti, důvěrnosti osobních informací, rovnosti mužů 
a žen a ochrany lidských práv a svobod, včetně boje s diskriminací a stigmatizací sexuálních 
menšin, etnických menšin, vězňů, injekčních uživatelů drog, osob poskytujících sexuální 
služby za úplatu a osob žijících s HIV/AIDS. Jedním z cílů programu je také zajištění 
profylaktického opatření u všech HIV pozitivních gravidních žen a jejich novorozenců, včetně 
těch, které nemají zdravotní pojištění. 

Města a obce v ČR mají nadále možnost připojit se k Evropské chartě za rovnost žen a mužů 
na úrovni života ve městech a obcích. Signatáři jsou v ČR zatím čtyři, a sice obce Milotice, 
Staňkovice, Záluží a městská část Praha 18 - Letňany. Svaz měst a obcí ČR aktuálně připravuje 
ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Fórum 50 % projekt v rámci programu 
„Dejme (že)nám šanci“, kde jednou z plánovaných aktivit je právě osvěta a šíření Charty, ale 
také například revize sběru statistických dat v oblasti zastoupení žen a mužů v místní politice. 
Ve spolupráci s Institucionálním výborem bude zahájena diskuze o zřizování pozice 
koordinátorky/ra rovných příležitosti žen a mužů v místní samosprávě. 

V roce 2013 se také konal již 7. ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným 
příležitostem, kterou vyhlašuje Ministerstvo vnitra. Jejím cílem je přispění ke zvýšení 
vnímavosti úřadů k dané problematice a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů 
a principů gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v ČR. Kraje také podporují 
rovnost žen a mužů v rámci svých individuálních projektů – např. Karlovarský, Ústecký 
a Liberecký kraj si v projektu „Pracujme společně!“ kladou za cíl zvýšit zaměstnatelnost 
a zaměstnanost osob starších 50 let věku a pilotně ověřit flexibilní formy práce, konkrétně 
formu sdíleného pracovního místa.7 

Nejvýznamnější překážky pro odstraňování genderové diskriminace jsou jednak často slabá 
politická vůle pro prosazování potřebných změn a marginalizace agendy genderové rovnosti 
při plánování politik. Je však možné říci, že současné politické uspořádání je přece jen 
genderovým otázkám o něco více nakloněno než předchozí, ačkoli se jedná spíše o jednotlivé 
politické reprezentantky a reprezentanty. Současná ministryně práce a sociálních věcí 
například na svém projevu na letošním 58. zasedání Komise OSN pro postavení žen (CSW) 
v New Yorku uvedla, že pro ČR je genderová rovnost jedním ze základních principů 
demokratické společnosti.8 ČR podporuje dosažení tzv. Millennium Development Goals 
(MDGs) a implementaci genderové perspektivy například v rámci rozvojové spolupráce. 
Ministerstvo zahraničních věcí se v souladu s tímto principem snaží uplatňovat genderové 
hledisko průřezově při programování i realizaci rozvojových projektů zaměřených na posílení 
postavení žen a plnění souvisejících MDGs – zejména MDG 3 (podpora rovnosti pohlaví 
a posilování role žen) a MDG 5 (zlepšování zdraví matek). Zohledňovat genderovou 
perspektivu v rámci rozvojové a transformační spolupráce je také každoročním úkolem 
obsaženým v Aktualizovaných opatřeních.  

 

                                                           
7
 Více o projektu dostupné [online] [cit. 2013-03-20] např. na URL: http://www.esfcr.cz/projekty/podpora-

pracovniho-uplatneni-starsich-osob-v-souvislosti-s  
8
 Projev ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové ze dne 13. března 2014 je dostupný online 

v anglickém jazyce na: http://papersmart.unmeetings.org/media2/2357197/czech-republic.pdf  

http://www.esfcr.cz/projekty/podpora-pracovniho-uplatneni-starsich-osob-v-souvislosti-s
http://www.esfcr.cz/projekty/podpora-pracovniho-uplatneni-starsich-osob-v-souvislosti-s
http://papersmart.unmeetings.org/media2/2357197/czech-republic.pdf
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Shrnutí sekce jedna: 
 

Nejvýznamnější úspěchy v oblasti podpory genderové rovnosti v ČR: 

 Vznik oddělení pro rovné příležitosti žen a mužů  

 Vznik Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a jejích výborů a pracovní skupiny 

 Přijetí Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen jako základního 
koncepčního dokumentu v oblasti prosazování genderové rovnosti a zřízení pozice 
resortních koordinátorek a koordinátorů rovných příležitostí žen a mužů 

 Přijetí některých legislativních opatření 

 Celkové zlepšení institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů v ČR 
 
Největší výzvy pro ČR v oblasti dosahování genderové rovnosti: 

 slaďování pracovního, soukromého a rodinného života a všechny jeho související 
aspekty 

 změna společenského smýšlení - stereotypně vnímaných genderových rolí 

 vyrovnání gender pay gapu  

 snížení genderové segregace na trhu práce, v politice a v rozhodovacích pozicích 
 
Hlavní překážky na cestě k genderové rovnosti:   

 Proměnlivost politické vůle v souvislosti s častými politickými změnami 

 Marginalizace problematiky genderové rovnosti 

 Stále ještě nedostatečné povědomí širší veřejnosti o argumentech pro genderovou 
rovnost (možná souvislost se specifickým politickým vývojem a přístupem médií)  

 
Největší legislativní změny podporující genderovou rovnost: 

 Přijetí tzv. antidiskrimačního zákona 

 Legislativní změny v oblasti prevence a potírání domácího násilí  

 Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících 
zákonů 

 Změna zákona o státní sociální podpoře ve vztahu k rodičovskému příspěvku 
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2. SECTION TWO 
Progress in the implementation of the critical areas of concern of the Platform for Action 
since 2009 
  
Jak již bylo uvedeno v první části této zprávy, ČR přijala v roce 1998 Priority, které jsou 
základním koncepčním dokumentem v oblasti rovnosti žen a mužů na úrovni vlády ČR. 
Priority vychází právě z cílů a opatření definovaných ve dvanácti oblastech zájmu stěžejních 
pro Pekingskou deklaraci a akční platformu. Na úvod této části je nutné říci, že některé 
kritické oblasti definované Pekingskou deklarací a akční platformou nejsou pro Českou 
republiku kritické ve stejné míře jako v některých jiných zemích OSN.  
 
2.1. Ženy a chudoba 
 
Chudoba se nevyhýbá ani ČR, i když ta je na tom se svými 8 % obyvatel žijících v chudobě, 
tedy zhruba milionem lidí, mezi dalšími evropskými státy poměrně dobře. Ačkoliv toto číslo 
je v porovnání s ostatními zeměmi EU relativně nízké (např. na Slovensku je to 23 % lidí), 
chudoba dopadá na různé sociální skupiny s různou silou a mezi některými specifickými 
skupinami dosahuje mnohem vyšší úrovně. Vedle žen postihuje chudoba také starší osoby, 
zdravotně postižené, migranty a migrantky nebo rodiče samoživitele. V nejhorší situaci se 
nacházejí zejména ti, kdo spadají do více těchto kategorií najednou. Na potenciální chudobu 
žen mají vliv různé aspekty. Jedním z nich je organizace rodiny – pokud žije rodina pouze 
z jednoho příjmu, a zvláště jedná-li se o příjem ženský, jsou na tom hůře. Týká se to 
především matek samoživitelek a také žen po rozvodu. Studie ukazují, že rozvod má na ženy 
a muže rozdílné ekonomické dopady. Jak bylo uvedeno v první části zprávy, muži v ČR jsou 
stále zapojeni do péče o děti v menší míře než ženy, které jsou považovány za tradiční 
pečovatelky zejména o malé děti, ale i o další potřebné členy a členky domácnosti. Stav 
institucionalizované péče o děti předškolního věku také není v zemi zcela ideální, což je další 
zátěž, kterou při snaze o ekonomické zabezpečení rodiny pociťují zejména ženy. V ČR po 
rozvodu v drtivé většině dostávají děti do péče ženy, které tak musejí na sebe převzít roli jak 
pečovatelky, tak živitelky. Výzkumy ukazují, že ženy rozvodem ekonomicky ztrácejí, zatímco 
muži postupem času na rozvodu vydělávají. Muži totiž po rozvodu neztrácejí své pracovní 
postavení a naopak mají na svou práci ještě více času. I když platí výživné na závislé děti, 
zůstává jim větší část příjmů než před rozvodem. Podle Sociologického ústavu Akademie věd 
ČR se polovina neúplných rodin v čele s rozvedenou matkou pohybuje pod hranicí 1,5 
násobku životního minima. Podle údajů Českého statistického úřadu (dále též jako „ČSÚ“) 
z roku 2011 je to 35,6 % domácností, kterou tvoří jediný rodič a závislé děti. Ženy 
samoživitelky také často patří současně do více ohrožených skupin, např. bývají oběťmi 
domácího násilí. Odchod od násilného partnera pro ženy s nezletilými dětmi znamená stát se 
osamělou matkou – samoživitelkou, čímž se jejich zatížení chudobou násobí. Současná 
zákonná úprava výživného pro ně nezajišťuje nejvyšší standard ochrany a bylo by vhodné ji 
upravit. 

Na chudobě žen se výraznou měrou podílí také řada fenoménů existujících na trhu práce. 
Jedním z nejviditelnějších je genderový platový rozdíl (gender pay gap). Podle ČSÚ berou 
ženy v ČR za stejnou práci v průměru o 25 % méně než muži, na prestižních ředitelských 
postech ve velkých podnicích dokonce až o 61 % méně. Kvůli tradičnímu rozvržení rolí 
v soukromé sféře ženy častěji přizpůsobují svou práci potřebám rodiny. Rodičovská dovolená 
nezřídka zpomalí a někdy zcela zvrátí jejich profesní a kariérní růst. Rozdíl mezi 
zaměstnaností žen s dětmi a bez dětí je v ČR nejvyšší v celé EU, tvoří 33 %. Práce na částečný 
úvazek, byť je pro zaměstnankyně s malými dětmi velice vítaná a nápomocná pro slaďování 
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práce a rodiny, znamená také menší příjem. Vertikální a horizontální segregace pracovního 
trhu, kdy ženy pracují spíše na nižších pozicích a v oborech, kde je méně peněz (školství, 
zdravotnictví, sociální služby, neziskový sektor apod.), opět přispívá k jejich celkově nižším 
platům. Ženy a další ohrožené skupiny jako migranti a migrantky či invalidé také trpí 
nejistotou zaměstnání. V posledních letech také stoupá pozornost věnovaná genderovým 
aspektům bezdomovectví a v neziskovém sektoru právě probíhá projekt, jehož cílem je 
porozumět a upozornit na fenomén ženského bezdomovectví. V projektu se vychází 
z předpokladu, že pro ženské bezdomovectví je typická jeho skrytost – a proto je nutné jeho 
problematiku zviditelnit.  

Stárnutí je samozřejmě rovněž spojeno s genderovými aspekty. Ženy v průměru dosahují 
nižších důchodů, které jsou odrazem platové disproporce mezi muži a ženami v jejich 
produktivním věku, diskriminace v některých zaměstnáních, přerušování kariéry v důsledku 
problémů se slaďováním pracovního, soukromého a rodinného života nebo prosté 
skutečnosti, že se některé ženy rozhodnou pro práci v domácnosti, jež není prací 
hodnocenou finančně a nepodléhá systému sociálního zabezpečení. Průměrná výše 
starobního důchodu činila v lednu 2010 u mužů 11 152 Kč, zatímco u žen to bylo 9 109 Kč. 
K 31. prosinci 2012 byla výše starobního důchodu u žen 10 163 Kč oproti 12 351 Kč u mužů, 
tudíž o 18,2 % méně9. Ženy seniorky navíc pobírají méně peněz po mnohem delší dobu než 
muži senioři, neboť se průměrně dožívají vyššího věku. Ve skupině s měsíčním důchodem 1 - 
2 999 Kč je 60 % žen, zatímco ve skupině, kde důchod činí 14 000 Kč a více je podíl žen jenom 
16,5 %. V ČR jsou ženy – důchodkyně ohroženy chudobou dvakrát více než muži – důchodci. 
Vzhledem ke stárnutí české populace se tato otázka dostává stále více do popředí. V roce 
2012 tvořili seniorky a senioři (tj. osoby nad 65 let věku) 15,5 % populace v ČR.10, V roce 
2030 tento počet dle projekcí ČSÚ stoupne na 22,9 %.11  

V ČR se také specifickým způsobem projevila globální ekonomická krize. Postihla především 
odvětví, v nichž se koncentrují muži, jako automobilový průmysl nebo stavebnictví. Existuje 
předpoklad, že dopad na ekonomickou aktivitu žen bude v navazujících odvětvích, a s tím 
rizikem, že oblasti, které krize ovlivní zprostředkovaně, zůstanou bez povšimnutí. 
Dlouhodobým dopadem ekonomické krize pak může být snaha vytěsňovat ženy 
na rodičovskou dovolenou, do nezaměstnanosti nebo do předčasných důchodů. Srovnání 
situace ČR v rámci EU poskytuje zpráva Dopady ekonomické krize na situaci žen a mužů 
a na politiky rovnosti žen a mužů vydaná Evropskou komisí v roce 2012. Zabývá se zejména 
negativními dopady restrikcí veřejných rozpočtů, zvýšeného daňového zatížení a změn 
sociálních a zdravotních koncepcí, které zasahují zejména ženy. Jako významné problémy 
v ČR jsou zde označeny zejména: 

 růst nezaměstnanosti, zvýšená nejistota zaměstnání a zhoršení pracovních podmínek; 

 diskriminace matek a pečujících osob na pracovním trhu ČR, která je označena jako 
"institucionalizovaná funkce" pracovního trhu v ČR; 

 nedostatečné zohledňování rovnosti žen a mužů ve vládních politikách; 

 změny v důchodovém zabezpečení (zejména zpřísnění podmínek pro vyplácení 
pozůstalostních penzí); 

                                                           
9 „The average retirement pension in the Czech Republic“; Available at: 
http://www.czso.cz/csu/dyngrafy.nsf/graf/cr_od_roku_1989_duchod 
10

„Percentage of population aged 65 years and over in different countries of Europe“; Available at: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/seniori 
11

 ČSÚ (2003), Populační prognóza ČR do roku 2050, dostupná online v českém jazyce: 
http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/t/B0001D6145/$File/4025rra.pdf s. 16 

http://www.czso.cz/csu/dyngrafy.nsf/graf/cr_od_roku_1989_duchod
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/seniori
http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/t/B0001D6145/$File/4025rra.pdf
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 personální škrty ve veřejné správě a v oblasti veřejných služeb (typicky feminizované 
obory); 

 růst sazeb DPH (který má nejvyšší dopad na nejchudší vrstvy společnosti); 

 rozpočtové škrty v oblasti institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů; 

 dostupnost zdravotní péče zejména pro svobodné matky s nízkými příjmy, pro něž 
může být nutnost hradit regulační poplatky omezením;  

 nedostatečná nabídka zařízení předškolní péče a její přesouvání mimo veřejný sektor; 

 snížení podpory sociálního bydlení. 
 

ČSÚ zorganizoval v období od 19. února do 15. května 2011 další ročník šetření o příjmech 
a životních podmínkách domácností v ČR nazvaný „Životní podmínky 2011“. Spolu s ČSÚ jej 
v rámci programu EU-SILC („European Union - Statistics on Income and Living Conditions“12) 
zabezpečují ve svých zemích i ostatní evropské statistické úřady. Smyslem šetření je získat 
srovnatelná data pro hodnocení sociální a ekonomické situace obyvatel v jednotlivých 
členských zemích Evropského společenství. Šetření EU-SILC je cenným zdrojem údajů nejen 
o výši a diferenciaci příjmů, ale také o struktuře populace ohrožené příjmovou chudobou 
a sociálním vyloučením. Na vnitrostátní úrovni jsou výsledky využívány jako podklad 
pro nastavení sociální politiky státu a pro hodnocení jejího dopadu na životní úroveň občanů. 
V roce 2010 se zvýšily úhrnné hrubé mzdy (na 168,6 tis. Kč) i čisté příjmy (dosáhly 145 tis. Kč) 
na osobu počítané z celkového příjmu domácnosti. Tento nárůst příjmů je ale o něco 
pomalejší než v předcházejících letech, a to zejména z důvodu zastavení růstu pracovních 
příjmů. Nejvyšší čisté příjmy v roce 2010 byly v domácnostech zaměstnanců s vyšším 
vzděláním (172,3 tis. Kč), naopak nejnižší u domácností nezaměstnaných (78,2 tis.). Dalším 
z hlavních indikátorů šetření EU-SILC je míra ohrožení příjmovou chudobou, která je počítána 
na základě porovnání poměrného příjmu připadajícího na jednu spotřební jednotku 
domácnosti s příjmem stanoveným jako hranice chudoby, tj. 60 % mediánu tohoto příjmu 
(ze šetření EU-SILC 2011 je předběžná hranice chudoby 114 097 Kč). Přepočet na spotřební 
jednotku zohledňuje velikost a demografické složení domácnosti, používá se tedy pro lepší 
srovnatelnost mezi různými typy domácností (rodiny s dětmi resp. bez dětí, jednotlivci 
apod.). Z předběžných výsledků EU-SILC 2011, které odráží situaci domácností v roce 2010 
a na jaře 2011, vyplývá, že se míra ohrožení příjmovou chudobou oproti předcházejícímu 
roku zvýšila. Příjmovou chudobou bylo v ČR podle předběžných údajů ohroženo 1 008 
tis. osob (tj. 9,7 % všech osob), tedy o 71 tis. více než před rokem. Chudobou pak byly 
ohroženy častěji ženy (10,4 % všech žen) než muži (8,9 % všech mužů). Nejvíce byly 
chudobou ohroženy osoby v neúplných rodinách (34,7 % osob) a zejména v domácnostech 
nezaměstnaných (45,7 % osob), kde jejich počet vzrostl o více než 5 % následkem zvýšení 
dlouhodobé nezaměstnanosti. Vývoj míry ohrožení příjmovou chudobou v letech 2007–2011 
je zachycen spolu s výší hranice chudoby v grafu č. 1 v příloze. Obrat v předchozím trendu 
snižování této míry nastal již v roce 2010 důsledkem zpomalení růstu příjmů domácností 
počínaje rokem 2009 v souvislosti s dopady světové finanční krize. 

ČR nicméně není v tomto směru nečinná – vláda ČR schválila svým usnesením ze dne 
8. ledna 2014 č. 24 národní rámcový dokument pro oblast sociálního začleňování a boj 
s chudobou pod názvem „Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020“, který zastřešuje 
hlavní oblasti významné pro sociální začleňování osob sociálně vyloučených nebo sociálním 
vyloučením ohrožených. Účelem Strategie je přispět k plnění národního cíle redukce 
chudoby a snižování míry sociálního vyloučení vytyčeného v Národním programu reforem 

                                                           
12

 Information available at:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/eu_silc  
 

http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/mira_ohrozeni_prijmovou_chudobou/$File/prijmova_chudoba.xls
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/eu_silc
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ČR, který vychází ze strategie Evropa 2020. Strategie stanoví prioritní témata ČR v oblastech 
důležitých pro sociální začleňování pro nadcházející období až do roku 2020 a je rovněž 
významným dokumentem z hlediska čerpání finančních prostředků z veřejných rozpočtů ČR 
i využívání Evropských strukturálních a investičních fondů Evropské unie. Obsahuje přehled 
opatření majících vliv na sociální začleňování a boj s chudobou a přehled relevantních 
materiálů a zdrojů. Jako základní nástroj pro sociální začleňování osob sociálně vyloučených 
nebo sociálním vyloučením ohrožených je zdůrazněna sociální práce. Všechny oblasti 
podporující sociální začleňování jsou proto ve Strategii pojímány také z pohledu, jak může 
sociální práce přispět k fungování opatření v jednotlivých oblastech. V rámci posílení sociální 
práce jako základního nástroje řešení sociálního začleňování bude třeba zajistit navýšení 
počtu sociálních pracovníků na obcích. Současný stav počtu sociálních pracovníků je 
na některých obcích značně poddimenzovaný. Navýšením stávajícího počtu sociálních 
pracovníků o 50 % by došlo k dosažení cílového stavu 2 500 sociálních pracovníků obcí 
s rozšířenou působností. Základním východiskem a podkladem pro zpracování Strategie byla 
„Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování“ 
schválená v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí (dále též jako „MPSV“) dne 31. května 
2012. Na vypracování Strategie se významným způsobem podílela Komise pro sociální 
začleňování MPSV, která je stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem 
ministryně práce a sociálních věcí v oblasti sociální politiky se zaměřením na boj s chudobou 
a sociálním vyloučením, jakož i zástupci dotčených resortů. Strategie ukazuje směr, kterým 
by se řešení sociálního vyloučení měla ubírat, prosazuje společensky odpovědné hodnoty 
vztahující se k sociálnímu vyloučení, upozorňuje na nedostatky při hledání řešení sociálního 
vyloučení a zasazuje se o šíření principu mainstreamingu v oblasti sociálního začleňování 
na všech správních úrovních. Plnění opatření, která tato strategie formuluje, bude třeba 
pravidelně vyhodnocovat a vzhledem k měnícím se společenským podmínkám flexibilně 
aktualizovat či doplňovat. Vláda ČR stanovila specifické kvantifikované národní cíle. 
Pro oblast rovnosti žen a mužů jsou relevantní zejména tyto: zvýšení celkové míry 
zaměstnanosti osob ve věku 20 - 64 let na 75 %; zvýšení míry zaměstnanosti žen (20 - 64 let) 
na 65 %; udržení hranice počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo 
žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby do roku 2020 oproti roku 2008; snížení počtu 
osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech 
bez zaměstnané osoby o 30 000 osob. 

 

2.2. Vzdělávání žen 
 
Výchova a vzdělávání hrají ve společnosti významnou roli a stejně je tomu také z hlediska 
rovnosti žen a mužů. V procesu výchovy a vzdělávání se totiž často opakují a upevňují 
stereotypy, mimo jiné také co se týče rozdělení rolí mužů a žen ve společnosti. Povinné 
školní vzdělávání je klíčovou součástí socializace a jako takovou je třeba ji posuzovat 
z genderového hlediska. 

Ukazuje se, že z hlediska dosažené výše vzdělání mají ženy stále lepší postavení, a to nejen 
ve srovnání s minulostí - v současnosti dosahují vyšší úrovně vzdělání než muži. To se však 
nijak zvlášť neodráží na genderové struktuře společnosti, kde jsou ženy stále 
znevýhodňovány. Už jednotlivé úrovně českého vzdělávacího systému totiž vykazují vysokou 
míru vertikální a horizontální genderové segregace. Nejvýraznější genderová segregace 
vyučujících se projevuje v rámci předškolního vzdělávání, kde naprostou většinu učitelů 
a učitelek v mateřských školách tvoří ženy. Ve školním roce 2011/2012 tvořily ženy 99,65 % 
ze všech učitelek a učitelů mateřských škol. Počet mužů-učitelů v mateřských školách 
ve školním roce 2011/2012 v přepočtu na plné úvazky tvořil pouze 92, přičemž počet žen-
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učitelek v mateřských školách byl ve stejném školním roce 26 780. Obdobně ženy tvoří 84 % 
všech učitelů a učitelek na základních školách (více viz tabulka č. 1 v příloze zprávy). Kromě 
nízkého finančního ohodnocení či nízké společenské prestiže zde působí také genderové 
stereotypy, mj. pokud jde o vhodnost učitelské profese pro muže. 

Přestože v ČR trvale roste zastoupení žen na jednotlivých úrovních vysokoškolského studia13, 
nadále zde přetrvává také vysoká míra horizontální genderové segregace studujících. 
Ve školním roce 2012/2013  studovalo na středních školách na oborech s maturitní zkouškou 
zaměřených na technické obory celkem 9 504 dívek, což odpovídá 15, 3 % všech studentů 
a studentek technických oborů středních škol. Střední školy s obory s maturitní zkouškou 
zaměřené na společenské vědy studovalo ve školním roce 2012/2013 celkem 87 521 dívek, 
tedy 68,3 % ze všech studujících těchto oborů. Na technicko-vědních oborech vysokých škol 
výrazně převažují muži (72 %), zatímco mezi studentkami a studenty humanitních 
a společenských věd (66 % žen) a ekonomických věd (61 %) převažují ženy. Nejvýraznější 
míra genderové segregace panuje na pedagogických oborech, kde zastoupení studujících žen 
dosahuje 80 %.14  

Jak již bylo uvedeno, v ČR trvale roste zastoupení žen na všech úrovních vysokoškolského 
studia. V roce 2011 tvořily ženy 60,2 % z celkového počtu studujících magisterských 
studijních programů a 40,6 % z celkového počtu studujících doktorského studijního 
programu. Vysoký a stále rostoucí podíl vzdělaných žen se však během posledního desetiletí 
nijak nepromítl do zastoupení žen ve výzkumu. Alarmující je především vývoj v technických 
vědách, tedy v oblasti, kam plynou nejvyšší finanční prostředky na výzkum a vývoj a kde také 
pracuje nejvíce výzkumníků v ČR. Zatímco podíl studentek magisterského studijního 
programu v technických vědách stoupl od roku 2001 do roku 2011 o 10,7 p. b. (na 31,8 %) 
a podíl žen v doktorských studijních programech narostl o 4,1 p. b. (na 25,7 %), zastoupení 
žen mezi výzkumníky v této oblasti naopak od roku 2001 kleslo o 3,7 p. b. (na 13,1 %), což je 
nejnižší hodnota ze všech vědních oblastí. Až na nárůst podílu žen v lékařských vědách, kde 
je zastoupení žen mezi výzkumníky nejvyšší a dosahuje 50,2 %, vývoj zastoupení žen 
v ostatních oborech buďto stagnuje, nebo klesá. Nejnižší zastoupení výzkumnic je 
v podnikatelském sektoru (15,2 %), ve vládním sektoru působí 38,1 % výzkumnic, 
ve vysokoškolském sektoru 34,7 %.  

Podíl žen mezi profesory a docenty mírně narůstá. Mezi profesory v roce 2011 působilo 
14,2 % žen (tj. narůst o 5,5 procentních bodů od roku 2001) a mezi docenty 24,2 % žen 
(nárůst o 3 procentní body). Nárůst však není nijak závratný, při stejném průměrném tempu 
růstu by ČR přibližně 50% zastoupení žen mezi profesory dosáhla v roce 2070 a mezi docenty 
až v roce 2088. Dalším příkladem může být výrazná podreprezentovanost žen ve vedení 
státních a veřejných vysokých škol – na pozici rektorů a rektorek bylo zastoupení žen jen 
4,2  %, na pozici členů a členek vědecké rady 14,2 % a na úrovni akademických senátů 
26,3 %.  

                                                           
13

 Ve vzdělávacím procesu bylo ve školním roce 2010/2011 celkem téměř 2,1 milionu žáků a studentů 
(od mateřských škol až po vysoké školy včetně). Rozložení podle pohlaví bylo vyrovnané, tedy přibližně půl 
na půl. Na vysokých školách bylo ve sledovaném roce zjištěno 396 307 studentů. Mezi nimi lehce převažovaly 
ženy, jejich zastoupení ze všech studentů vysokých škol činilo 56 %. V posledních deseti letech počty studentů 
vysokých škol rostly. Se vzrůstajícím počtem vysokoškolských studentů rostl i podíl žen mezi studenty. 
Ve školním roce 2000/2001 ještě mírně převažovali mezi vysokoškolskými studenty muži (představovali 53 % 
vysokoškoláků), ve školním roce 2010/2011 tvořil podíl žen již výše zmíněných 56 %. 
14

 ČSÚ (2014), Zaostřeno na ženy a muže 2013; available online at: 
http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/kapitola/1413-13-r_2013-13  

http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/kapitola/1413-13-r_2013-13
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Do této oblasti je třeba zahrnout i rovnost žen a mužů ve vědě a výzkumu. ČR patří k zemím 
s nejnižším zastoupením žen ve vědě v Evropě. Ženy představují pouhých 26 % vědeckých 
pracovníků a pracovnic; genderová rovnost a integrace genderové dimenze do výzkumu 
a inovací je jedním z předních témat Evropského výzkumného prostoru (ERA). Integrace 
genderového rozměru do navrhování, hodnocení a provádění výzkumu je stále velice 
omezená, což ovlivňuje kvalitu a společenskou relevanci výzkumu. Zastoupení žen 
v rozhodovacích a poradních orgánech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací je také nízké. 
Od roku 2012 řeší Kancelář veřejného ochránce práv podnět Národního kontaktního centra – 
Ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR (dále jako „NKC“), ve kterém jsou kritizována 
pravidla, která Grantová agentura ČR nastavila pro udělování juniorských grantů určených 
mladým, začínajícím vědeckým pracovníkům a pracovnicím. Podle NKC jsou tato pravidla 
diskriminační vůči ženám z hlediska toho, že nepřihlížejí k rozdílné dělbě odpovědnosti 
za péči o děti, starší či nemocné členy rodiny a domácnost mezi ženami a muži. Veřejný 
ochránce práv ve své závěrečné zprávě o výsledku šetření z ledna 2013 skutečně konstatoval 
znevýhodňování řešitelek i žadatelek o granty. Aktivity na podporu rovnosti žen a mužů 
ve vědě získávají v posledních letech zejména na mezinárodních fórech na významu. 
Příkladem může být 55. zasedání Komise OSN pro postavení žen, jejímž prioritním tématem 
byl přístup a účast žen a dívek ke vzdělávání, vědě a technologiím, včetně prosazování 
rovného přístupu žen k plné zaměstnanosti a odpovídající práci. Výbor CEDAW ve svých 
Závěrečných doporučeních vydaných pro ČR v roce 2010 negativně hodnotí právě 
nedostatečné zastoupení žen v oblasti vědeckého výzkumu a vyzývá k přijetí opatření15.  

V rámci plnění úkolů Priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (také jako „MŠMT“) 
byl v září 2013 schválen strategický dokument pro genderovou oblast s názvem „Stav 
genderové rovnosti v resortu MŠMT a Návrh střednědobého strategického plánu v oblasti 
genderové rovnosti“, který bude základem pro další rozvoj genderové tématiky v rámci 
působnosti rezortu. Cílem školské politiky by mělo být mimo jiné eliminovat negativní 
důsledky genderových stereotypů, tj. zjednodušujících a generalizujících představ o tom, jací 
jsou a jací by měli být muži a ženy.  

Národní ústav odborného vzdělávání je přímo řízenou organizací MŠMT a taktéž vyvíjí 
aktivity k překonávání stereotypního myšlení vzhledem k postavení žen a mužů 
a horizontální segregace ve školství. Zabývá se například výchovným a kariérním 
poradenstvím pro žáky a žákyně základních, středních a speciálních středních škol, pro jejich 
rodiče a také pro dospělé lidi – zájemce o další vzdělávání. V rámci Národního ústavu 
odborného vzdělávání funguje také Centrum kariérového poradenství, které poskytuje 
individuální a všem dostupnou poradenskou službu v oblasti vzdělávání na středních 
a vyšších odborných školách. Kariérní poradenství vychází ze školského zákona, který 
zaručuje rovný přístup ke vzdělávání všem jednotlivcům. V roce 2010 uspořádalo MŠMT 
ve spolupráci s NKC několik informačních besed a setkání s mladými 
vědkyněmi  v přírodovědných a technických oborech pro studentky středních škol 
s tématikou profesního uplatnění dívek ve vědě a uplatnění jejich dovedností v technických 
a IT povoláních. Třetí ročník „Letní školy IT pro dívky“ ze středních škol pořádala na přelomu 
srpna a září 2010 Fakulta informačních technologií VUT v Brně. Fakulta se tak snaží reagovat 
na nedostatek dívek v oboru IT a chce jim ukázat, že se jedná o obor zajímavý, který jim má 
co nabídnout. 

                                                           
15

 Blíže viz UN CEDAW, Concluding observetations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women – 
Czech Republic. Para 18-19. [online] [cit. 2013-03-20] URL: <http://www.vlada.cz/assets/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-
prava/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/cedaw/concluding_observations_47th_Session_ENG.pdf>.   

http://www.msmt.cz/file/31791/download/
http://www.msmt.cz/file/31791/download/
http://www.msmt.cz/file/31791/download/
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MŠMT také v roce 2010 vypracovalo metodiku posuzování školských institucí z hlediska 
rovnosti žen a mužů pro potřeby České školní inspekce. Metodika zahrnuje kritéria 
pro posuzování toho, do jaké míry školská instituce zachovává princip rovnosti pro ženy 
a muže. Mezi kritérii jsou např. rovný přístup ke vzdělávání, školní vzdělávací programy, 
řízení školy, personální podmínky, materiální předpoklady, finanční předpoklady, efektivní 
organizace vzdělávání, účinná podpora rozvoje osobnosti žáků a žákyň, partnerství, 
systematické hodnocení individuálních a skupinových výsledků vzdělávání žáků a systémové 
hodnocení celkových výsledků vzdělávání školy.  

Důležitou součástí vzdělávání jsou také rekvalifikace dospělých. Rekvalifikace mohou 
napomoci zejména ženám, ale i jiným specifickým skupinám, aby se adaptovaly na trhu 
práce, pokud z něj z jakéhokoliv důvodu na delší dobu odejdou. Rekvalifikační programy 
vycházejí zejména z požadavků trhu práce a nepatrně v nich převažují ženy. Některé 
rekvalifikační projekty jsou rovněž specificky zaměřeny přímo na ženy, a to zejména v rámci 
projektů Evropského sociálního fondu.  

Jak již bylo také napsáno v samotném úvodu této zprávy, od roku 2004 je možné v ČR získat 
univerzitní vzdělání v oboru genderová studia, která jsou obvykle chápána a vyučována jako 
obor interdisciplinární. Od 90. let se postupně zvyšoval také počet genderových odborných 
publikací v českém a slovenském jazyce, což umožnilo zpřístupnit informace napříč větší částí 
české společnosti a zvýšit povědomí o této problematice, stejně jako vychovat novou 
generaci odbornic a odborníků na tuto problematiku 

 

2.3. Ženy a zdraví 
 

Ženy se v ČR dožívají vyššího věku než muži. Naděje dožití při narození od 90. let 20. století 
plynule narůstá u obou pohlaví s tím, že u mužů je tento proces dynamičtější. Rozdíly 
v naději dožití se s rostoucím věkem u obou pohlaví vyrovnávaly. Střední délka života 
ve zdraví při narození je u obou pohlaví výrazně nižší než střední délka života při narození. 
U žen je vyšší než u mužů, tento rozdíl je ale poměrně zanedbatelný. Ve věku 65 let měly 
ženy ještě šanci prožít v průměru 18 let, muži pak v tomto věku žili v průměru 15 let. Střední 
délka zdravého života však ve věku 65 let představovala pouze 8,4 let u žen a 8 let u mužů. 
Počet případů hospitalizací v nemocnicích na 100 000 obyvatel během devadesátých let rostl 
u žen i mužů, v posledních letech zaznamenal naopak mírný pokles. Snížila se také průměrná 
ošetřovací doba, a to u obou pohlaví. Ženy nepatrně převyšují počet hospitalizovaných 
v nemocnicích. Ženy se sice dožívají vyššího věku, zato ale s vyšší nemocností a nižší kvalitou 
života. Zdravotní pojišťovny nabízí ženám řadu preventivních programů, doporučených podle 
věkové kategorie a částečně hrazených. 

Aktuálním tématem v oblasti zdraví žen je péče v souvislosti s porodem. Ministerstvo 
zdravotnictví ustavilo pracovní skupinu, která by měla vyvíjet snahu o rozšíření možností 
porodní péče, narovnání postavení porodních asistentek a realizaci svobodné volby žen 
v podmínkách při porodu. Na činnost porodních asistentek dopadly v letech 2011 – 2013 
některé legislativní úpravy16, které prakticky znemožnily jejich praxi – nejsou například 
zahrnuty do systému veřejného zdravotního pojištění. Objevily se některé námitky, že jsou 
porušována práva žen – rodiček, což vedlo k podání dvou žalob na ČR k Evropskému soudu 

                                                           
16 Zejména Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a prováděcí 

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních 
pracovišť domácí péče a prováděcí vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení 
zdravotních služeb, nebo Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. 
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pro lidská práva. Obě stížnosti byly ústně projednávány v roce 2013 a na rozhodnutí se stále 
čeká.  

V roce 2014 proběhly v oblasti porodnictví některé změny. Od ledna 2014 je možné 
v českých porodnicích rodit bez přítomnosti lékaře, pouze za pomoci porodní asistentky. 
Druhou novinkou je tzv. ambulantní porod, který by měl řešit předčasné odchody matek s 
novorozenci z porodnice. Porod pouze za přítomnosti porodní asistentky je kompromisním 
řešením, které připravila zmíněná pracovní skupina jako alternativu ke klasickému porodu. 
Porod pouze za přítomnosti porodní asistentky může z bezpečnostních důvodů probíhat 
stejně jako jakýkoli jiný porod pouze v zařízeních k tomu určených – tedy v řádně vybavených 
porodnicích. Rozdíl oproti předchozímu stavu je v tom, že lékař bude k porodu přivolán až v 
případě nenadálých komplikací. Toto řešení garantuje rodičkám, které si z osobních důvodů 
nepřejí mít při porodu lékaře, žádanou míru soukromí. Na straně druhé bude možné 
poskytnout rodící ženě i novorozenci v případě nutnosti okamžitou lékařskou péči. Tento 
způsob porodu však bude možný pouze v tom případě, kdy jej schválí ošetřující porodník 
a po kontrole dokumentace předá rodičku do péče porodní asistentky. Novinkou v českých 
porodnicích bude také tzv. ambulantní porod. Ten je určen těm matkám, které chtějí opustit 
brány zařízení již několik hodin po porodu, resp. dříve než po doporučených 72 hodinách. 
Ministerstvo zdravotnictví proto vypracovalo metodický návod, jak v případě předčasného 
odchodu z porodnice postupovat.  

Na zasedání dne 9. května 2011 byl Radou vlády pro lidská práva projednáván podnět 
Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání 
k protiprávním sterilizacím žen v ČR17. Rada vlády pro lidská práva na svém zasedání v únoru 
2012 schválila doporučení vládě ČR odškodnit všechny ženy, které byly sterilizovány 
v rozporu s právem. To se má týkat žen, které byly sterilizovány v letech 1972 až 1991 
a vznikl jim dle tehdejších předpisů nárok na peněžitý příspěvek. Rada doporučuje odškodnit 
i ty ženy, které neměly rozumnou možnost požadovat odškodnění soudní cestou z důvodu 
uplynutí tříleté promlčecí lhůty k podání žaloby na ochranu osobnosti. 

V roce 2011 zpracovala nestátní nezisková organizace APERIO – společnost pro zdravé 
rodičovství pro Vládní výbor pro zdravotně postižené občany zprávu „Ženy se zdravotním 
postižením v ČR - Sekundární komparativní analýza postavení žen se zdravotním postižením 
v ČR“18. Tato zpráva se podrobně věnuje postavení žen se zdravotním postižením v ČR. 
Zpráva se věnuje výskytu zdravotního postižení v závislosti na pohlaví, a to druhům 
zdravotního postižení v závislosti na pohlaví a sleduje také sociální statut žen se zdravotním 
postižením. Věnuje se též účasti zdravotně postižených žen na veřejném životě. Dále je 
obsažen rozbor postavení zdravotně postižených žen v oblastech zaměstnanosti, trhu práce 
a ekonomické aktivity, včetně podnikání a slaďování pracovního, soukromého a rodinného 
života. Zpráva také pojednává o vzdělávání žen se zdravotním postižením a v rámci této části 

                                                           
17

 Z historie ČR jsou známy případy, kdy došlo k nezákonným sterilizacím žen, u nichž nebyl předem získán 
výslovný informovaný souhlas. V roce 2005 vydal Veřejný ochránce práv k nezákonným sterilizacím stanovisko, 
ve kterém doporučil legislativní, metodická a reparační opatření. Vláda ČR vyslovila nad těmito pochybeními 
politování usnesením ze dne 23. listopadu 2009 č. 1424 a zavázala se podniknout kroky, aby k takovým jednání 
v budoucnu nedocházelo. V souvislosti s tím také uložila některé úkoly ministryni zdravotnictví. V roce 2010 
byla tato otázka stále řešena nejen odbornou veřejností, ale i ze strany nestátních neziskových organizací. 
Podrobná právní úprava informovaného souhlasu pacienta, včetně sedmidenní resp. čtrnáctidenní lhůty mezi 
podáním informace o zákroku a udělením souhlasu, byla v roce 2010 včleněna do návrhu zákona o zdravotních 
službách, resp. specifických zdravotních službách a měla by navazovat na novou kodifikaci občanského 
zákoníku. 
18

 Zpráva je dostupná v českém jazyce online na: http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/dokumenty/analyza-
zeny-se-zdravotnim-postizenim-v-cr-96999/  

http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/dokumenty/analyza-zeny-se-zdravotnim-postizenim-v-cr-96999/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/dokumenty/analyza-zeny-se-zdravotnim-postizenim-v-cr-96999/
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prezentuje dotazníkové šetření zaměřené na zkušenosti zdravotně postižených žen 
se  vzděláváním v ČR. Zpráva se dále dotýká sociálně-kulturních a volnočasových aktivit 
zdravotně postižených žen a domácího násilí a násilí na zdravotně postižených ženách. 
V závěru je obsažena kapitola věnující se nestátním neziskovým organizacím zaměřeným 
na problematiku žen se zdravotním postižením. Tato analýza je první svého druhu provedená 
v ČR. Jedná se proto o  velmi cenný zdroj informací, který zkoumá dosud komplexně 
nezmapovanou oblast. Dne 6. března 2011 byla tato analýza prezentována na zasedání 
Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. 

Další, bohužel stále aktuální oblastí týkající se zdraví žen, jsou poruchy příjmu potravy. 
Od roku 2011 se na výkaze o činnosti psychiatrických oddělení/pracovišť sleduje 
počet pacientů s poruchami příjmu potravy (dg. F50). V roce 2012 bylo ambulantně s touto 
diagnózou léčeno celkem 3 461 pacientů (o více než 2 % více než v roce 2011), z toho bylo 
91 % žen. Pacienti, kteří byli léčeni pro tuto diagnózu v daném roce poprvé v životě, tvořili 
téměř 37 % z celkového počtu pacientů. Z hlediska věkové struktury bylo více než 8 % 
z celkového počtu pacientů léčených pro dg. F50 ve věku 0–14 let, téměř 30 % ve věku 15–19 
let a téměř 62 % starších 20let. Celkový počet hospitalizací pro poruchy příjmu potravy se 
během sledovaného období snižoval, a to ze 436 hospitalizací v roce 2007 na 330 v roce 
2012. Ženy byly hospitalizovány častěji, muži se ve sledovaném období podíleli na celkovém 
počtu hospitalizací v průměru pouze cca 5 %. Ve spolupráci Ministerstva zemědělství 
a Státního zdravotního ústavu byl v roce 2011 realizován projekt „Víš co jíš?“19, který se 
zaměřoval na zdravé stravování a výživu, onemocnění související s výživou, zacházení 
s potravinami a na to, jak nakupovat potraviny. V rámci činností Ministerstva zdravotnictví 
týkajících se poruchu příjmu potravy byla v roce 2011 také vydána brožura s názvem 
„Stravování v těhotenství“, která obsahuje informace o správné výživě nejen pro nastávající 
matky.20 

ČR klade také důraz na oblast prevence nemocí. Ministerstvo zdravotnictví jednak zveřejňuje 
na svých stránkách informativní brožurku o preventivních prohlídkách a také ve spolupráci 
s občanským sdružením Centrum prevence vydalo informativní brožurku s názvem 
„Nezapomínejme na preventivní prohlídky aneb zdraví naproti!“ Pacienti se zde mj. dozvědí, 
na jaké preventivní prohlídky mají v rámci veřejného zdravotního pojištění nárok, co je 
přesným obsahem prohlídky, v jakých intervalech by ji měli absolvovat, nebo jak má 
preventivní prohlídka probíhat. Cílem tohoto projektu je tak zvýšit návštěvnost preventivních 
prohlídek a informovat pacienty a pacientky o tom, na co mají ze zákona nárok. Brožurka je 
od roku 2013 k dostání v ordinacích praktických lékařů, gynekologů a stomatologů a také 
v lékárnách. Rozdávána bude ale například i na 2. stupni základních škol v rámci Výuky 
ke zdraví a na Krajských úřadech. Ministerstvo zdravotnictví rovněž v roce 2010 vydalo 
kartičky „Preventivní vyšetření ženy“ a „Preventivní vyšetření muže“. Kartičky obsahují 
souhrn informací jak pro ženy, tak pro muže týkající se preventivních prohlídek společně 
s uvedením ideálního věku, kdy by daná prohlídka měla být provedena.  

Nejaktuálnější zdravotnické statistiky jsou dostupné ve Zdravotnické ročence ČR za rok 
201221, některá vybraná data jsou uvedena ve statistické příloze této Zprávy.  
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 Informace o projektu jsou dostupné v českém jazyce online na adrese: http://www.viscojis.cz/  
20

 Publikace je dostupná v českém jazyce online na adrese: 
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/vyziva/Stravovani_v_tehot_k4.pdf  
21

 Zdravotní ročenka ČR za rok 2012 je dostupná online v českém a anglickém jazyce na: 
http://www.uzis.cz/katalog/rocenky/zdravotnicka-rocenka-ceske-republiky  

http://www.viscojis.cz/
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/vyziva/Stravovani_v_tehot_k4.pdf
http://www.uzis.cz/katalog/rocenky/zdravotnicka-rocenka-ceske-republiky
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2.4. Násilí na ženách 
 

Povinnost řešit problematiku násilí na ženách a domácího násilí v ČR vyplývá z mezinárodních 
závazků, zejména pak z Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW). Výbor 
CEDAW, který monitoruje plnění této úmluvy, ČR v roce 2010 mimo jiné doporučil, aby 
zintenzívnila efektivní opatření v prevenci a stíhání domácího a sexuálního násilí a v pomoci 
obětem tohoto násilí. Výbor zároveň přivítal přijetí nového trestního zákoníku, který zavedl 
nový trestný čin nebezpečného pronásledování (stalkingu) a přijetí zákona č. 135/2006 Sb. 
(o přijatých legislativních opatřeních viz také 1. část této zprávy), kterým se mění některé 
zákony v oblasti ochrany před domácím násilím a který se v praxi osvědčil. Postupy k řešení 
násilí na ženách a domácího násilí obsahují rovněž Aktualizovaná opatření. Rezortům 
stanovily nový úkol zdůrazňovat nepřijatelnost násilí na základě pohlaví a obchodování 
s lidmi a medializovat tuto otázku v souvislosti s věcnou působností každého člena či členky 
vlády. Ministerstvu vnitra bylo zároveň uloženo přijmout opatření vedoucí  k prevenci násilí 
založeného na pohlaví, domácího násilí a obchodování s lidmi. Ministerstvo spravedlnosti 
v roce 2010 pracovalo na systémovém řešení situace obětí trestné činnosti, jehož výsledkem 
je zákon č. 45/2013, o obětech trestných činů přijatý v roce 2013 (více viz část 1 této Zprávy). 

V oblasti statistických údajů o problému domácího násilí přispěla v roce 2012 největším 
dílem studie „Ekonomické dopady domácího násilí“22, kterou vydalo konzultační středisko 
pro ženské projekty proFem. V únoru 2012 byl pro potřeby studie uskutečněn 
reprezentativní průzkum na vzorku 3000 žen v ČR ve věku 18-65 let. Z průzkumu vyplynulo, 
že 40 % žen zažilo někdy v životě domácí násilí, přičemž ročně je domácím násilím zasaženo 
400 000 žen (11 % respondentek v průběhu posledního roku). Celková částka ekonomických 
dopadů domácího násilí v ČR byla v roce 2010 odhadnuta na 1 328,2 milionu Kč (v analýze 
jsou zahrnuty náklady policie, státních zastupitelství, soudů, přestupkových řízení, dotace 
na poskytování sociálních služeb, zdravotnictví, náklady na vyplacené podpory 
v nezaměstnanosti a nemocenská). Co se týká nebezpečného pronásledování, neboli 
stalkingu, v letech 2010 až 2013 bylo Policií ČR zjištěno kolem pěti set případů. V tabulce č. 3 
v příloze Zprávy jsou uvedeny také počty stíhaných či vyšetřovaných osob a počty 
objasněných případů.   

Dalším důležitým počinem v oblasti prevence domácího násilí je schválení Národního akčního 
plánu prevence domácího násilí na léta 2011 – 201423, který přijala vláda ČR na svém jednání 
dne 13. dubna 2011. Souhrnnou zprávu o plnění úkolů akčního plánu vypracovává 
Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a je projednávána 
a schvalována Výborem pro prevenci domácího násilí, následně Radou vlády pro rovné 
příležitosti žen a mužů a překládána vládě ČR. Výbor pro prevenci domácího násilí se mimo 
zhodnocování plnění Národního akčního plánu (dále jako „NAP“) v poslední době zabýval 
například přípravou standardů pro azylové domy a pro práci s násilnými osobami, 
monitoringem postupu ČR při provádění kroků vedoucích k podpisu a ratifikaci Úmluvy Rady 
Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, monitoringem statistik 
v oblasti domácího násilí, nebo možnostmi rozšíření nabídky vzdělávání o problematice 
domácího násilí v rámci vzdělávacích činností Justiční akademie. V roce 2013 se rovněž 
zabýval otázkou specializace orgánů Policie ČR a soudů na případy domácího násilí. Dne 24. 
dubna 2013 přijal Výbor pro prevenci domácího násilí podnět, kterým by Rada vlády 

                                                           
22 Zpráva Ekonomické dopady domácího násilí v ČR je dostupná v anglickém jazyce online na adrese: 

http://www.profem.cz/shared/clanky/68/profem-studie2b-en-web.pdf  

23
 Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011 – 2014 je dostupný online v českém a anglickém 

jazyce na: http://www.mpsv.cz/cs/12499  

http://www.profem.cz/shared/clanky/68/profem-studie2b-en-web.pdf
http://www.mpsv.cz/cs/12499
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pro rovné příležitosti žen a mužů doporučila Ministerstvu spravedlnosti a Ministerstvu vnitra 
přijetí opatření vedoucích k zavedení celorepublikové systémové specializace orgánů justice 
a Policie ČR na případy domácího násilí. Tento podnět schválila Rada na svém zasedání dne 
13. května 2013. 

V návaznosti na jeden z úkolů NAP uspořádalo Ministerstvo vnitra v listopadu 2011 
odbornou konferenci k problematice nebezpečného pronásledování, které se zúčastnilo 
přibližně 90 účastníků a účastnic – policistů a policistek, policejních psychologů 
a psycholožek, pracovníků a pracovnic pomáhajících organizací, intervenčních center, soudců 
a soudkyň a státních zástupců a zástupkyň. Přednášejícími byli odborníci a odbornice 
z oblasti policejní psychologie, intervenčních center a justice.  

Od jeho zakotvení do české legislativy v roce 2007, provádí se také evidence počtu případů 
vykázání ze společného obydlí. Data ukazují, že počet případů zatím dosáhl svého vrcholu 
v roce 2011 (1 430 případů) a od té doby má sestupnou tendenci (1 407 případů v roce 2012, 
1 367 v roce 2013). Mezi ohroženými osobami převládají ženy a děti - v roce 2013 bylo Policií 
ČR označeno za ohrožené 1 988 osob, z toho 172 mužů, 1 401 žen a 415 dětí. Nejčastěji se 
jednalo o násilí v manželských soužitích (503) a soužitích družských (422). Nejohroženější 
věkovou kategorií osob ohrožených byla kategorie 27 – 40 let (587). Domácím násilím bylo 
ohroženo v případech vykázání celkem 773 rodin za účasti 1420 nezletilých dětí. Intervenční 
centra byla v roce 2013 kontaktována 3883 osobami, z toho 433 muži, 3346 ženami a 103 
dětmi. 

Další oblastí, ve které je možné sledovat statistické ukazatele vztahující se k domácímu násilí 
je počet trestných činů týrání osoby žijící ve společném obydlí. Podobně jako v případě 
vykázání, byl i v případech výskytu trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí 
v posledních letech zaznamenán mírný pokles jeho výskytu. Počet pravomocně odsouzených 
osob za trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí zatím dosáhl svého vrcholu v roce 
2011, kdy šlo o 283 osob (z toho 9 žen). Přibližně čtvrtina z odsouzených osob byla 
odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, přičemž tento poměr se v letech 2008 
– 2011 výrazněji neměnil (viz tabulka č. 4 v příloze zprávy). 

Jednotlivé resorty se na prevenci domácího násilí podílí v rámci svých specifických 
kompetencí. Ministerstvo vnitro realizuje vzdělávání policistů i pracovníků justice 
v problematice domácího násilí, zejména formou osvětových a informačních aktivit. Policie 
ČR pokračuje v budování a podpoře systému psychologické pomoci obětem, jehož základním 
kamenem jsou skupiny krizové intervence zřízené na úrovni krajských ředitelství policie. 
V roce 2012 pokračovala činnost Meziresortní monitorovací skupiny, jejímiž členy jsou 
zástupci a zástupkyně dalších resortů, Policie ČR a zástupci nevládního sektoru. Ministerstvo 
vnitra také dlouhodobě podporuje budování speciálních výslechových místností pro dětské 
oběti a svědky závažné trestné činnosti především mravnostního charakteru. Pořádá 
odborné semináře a rovněž vede agendu spojenou s komunitárním programem EU 
DAPHNE24. V dotačním titulu „Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnou 
osobou“ bylo v roce 2012 podpořeno 7 projektů nestátních neziskových organizací v celkové 
výši 1.614.000,- Kč. MPSV podporuje činnost intervenčních center a dalších poskytovatelů 
sociálních služeb, kteří jako svou cílovou skupinu uvádějí oběti domácího násilí. V roce 2012 
poskytlo MPSV v rámci dotací ze státního rozpočtu na zajištění poskytování sociálních služeb 
azylových domů s utajenou adresou částku ve výši 5 753 000,- Kč a na služby intervenčních 
center částku ve výši 7 801 000,- Kč. V roce 2012 byla také udělena akreditace institucím 
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 Jedná se obecně o program zaměřený na prevenci všech forem násilí a podporu obětí a rizikových skupin 
(dětí, mládeže a žen). 
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a programům, které se zaměřují na domácí násilí. Pro Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy je klíčovou aktivitou v souvislosti s plněním NAP vzdělávání pedagogických 
pracovníků a pracovnic v oblasti domácího násilí, a za tímto účelem pořádá vzdělávací akce. 
Ministerstvo spravedlnosti schválilo Střednědobý plán výzkumné činnosti Institutu 
pro kriminologii a sociální prevenci na období 2012 - 2015, v rámci kterého bude prováděn 
výzkum se zaměřením na zjišťování a základní charakteristiku nových forem násilné trestné 
činnosti, jehož jednou částí bude výzkum zaměřený do oblasti domácího násilí. Také Justiční 
akademie pokračuje ve své přednáškové činnosti na téma domácí násilí. 

Co se týká trestného činu znásilnění, naprostou většinou obětí tohoto trestného činu jsou 
ženy (v roce 2012 ženy tvořily 98,8 % obětí znásilnění) a pachateli znásilnění jsou zpravidla 
muži (z celkového počtu 404 osob stíhaných nebo vyšetřovaných v souvislosti s trestným 
činem znásilnění bylo v roce 2012 stíháno nebo vyšetřováno pět žen). Od roku 2012 je 
zaznamenán mírný pokles v počtu zjištěných případů – viz tabulka č. 5 v příloze zprávy.  

Dle zprávy „Trafficking in Persons Report“ za rok 201325, kterou každoročně vydává vláda 
USA a která je významným diplomatickým nástrojem zapojení ostatních vlád do boje proti 
obchodování s lidmi, zůstávala v roce 2013 ČR nadále zdrojovou, tranzitní i cílovou zemí 
pro obchod s lidmi za účelem nucené prostituce (zejména žen) a pracovního vykořisťování 
(žen i mužů). Tento problém se týká také romských žen v ČR. Hlavním zdrojem obchodování 
s lidmi jsou v ČR nadále pracovní agentury. V roce 2012 bylo v ČR zjištěno 24 případů 
obchodování s lidmi, z nichž 18 bylo objasněno. V roce 2013 klesl počet zjištěných trestných 
činů obchodování s lidmi na 18, objasněno jich bylo 16. Za zmínku stojí uvést, že z 25 
stíhaných či vyšetřovaných osob bylo v uvedeném roce také 5 žen. Výše zmíněná zpráva také 
uvádí, že vláda ČR plně odpovídá požadavkům na minimální standardy v oblasti eliminace 
obchodování s lidmi. Doporučuje, aby byla obětem dostatečně zajištěna jejich práva, aby 
byla sledována činnost pracovních agentur a aby ČR přijala případné potřebné legislativní 
změny. Zpráva kladně hodnotí zejména přijetí nových zákonů a předpisů v oblasti 
obchodování s lidmi, vládní regulaci fungování pracovních agentur a zavedení trestní 
odpovědnosti právnických osob, navýšení finančních prostředků poskytovaných nestátním 
neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby obětem obchodování s lidmi.  

Ministerstvo vnitra každoročně vypisuje dotační programy pro nestátní neziskové organizace 
působící v oblasti prevence obchodování s lidmi. V roce 2010 bylo vyčleněno 3 832 480,- Kč 
pro dotační titul „Prevence v oblasti obchodování s lidmi a pomoc obětem obchodování 
s lidmi“. Dne 18. dubna 2012 vláda ČR schválila Národní strategii boje proti obchodování 
s lidmi v ČR na období 2012 – 2015. Navržená opatření jsou v souladu s úkoly stanovenými 
Koncepcí boje proti organizovanému zločinu na období let 2011 – 2014, Strategií vlády ČR 
v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí, kterým se zrušuje rámcové 
rozhodnutí 2002/629/SVV (EU/36/2011). V rámci rozvoje systému prevence kriminality 
na republikové úrovni realizovalo v roce 2012 Ministerstvo vnitra projekt s názvem „Program 
podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi“. Program je určen pro cizince vykořisťované 
na území ČR a pro občany ČR vykořisťované v zahraničí anebo také na území ČR. V rámci 
Ministerstva vnitra byla také vytvořena Mezirezortní koordinační skupina pro oblast boje 
proti obchodování s lidmi, která byla zřízena na základě usnesení vlády ČR ze dne 20. srpna 
2008 č. 1006. Vnitro každoročně vydává Zprávu o stavu obchodování s lidmi v ČR za uplynulý 
rok. V červnu 2012 se uskutečnil v Praze mezinárodní seminář „Boj proti obchodu s lidmi 
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 Trafficking in Persons Report is available online at: 
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2013/215450.htm  
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za účelem pracovního vykořisťování – inspekce pracovišť, identifikace obětí, vyšetřování 
případů“ pořádaný Ministerstvem vnitra a Mezinárodním centrem pro rozvoj migrační 
politiky za podpory nizozemského Ministerstva zahraničních věcí. 

Aktuálním tématem v ČR je otázka zda a jak regulovat prostituci. V roce 2013 pokračoval 
Magistrát hlavního města Prahy v přípravách zákona o regulaci prostituce, který navazuje 
na legislativní iniciativu z roku 2005. Zákon chce omezit rizika, která jsou s prostitucí spojena, 
jako například velká zdravotní a bezpečnostní rizika (choroby, loupeže, obchod s drogami 
a gamblerství), narušení veřejného pořádku. Vývoj přípravy tohoto zákona je třeba sledovat, 
neboť v některých případech může zákonná úprava značně negativně dopadat na osoby 
poskytující prostituci, což přispívá  k jejich dalšímu sociálnímu vyloučení či ostrakizaci. 

Nestátní neziskové organizace zabývající se prevencí a pomocí obětem násilí tvoří 
významnou a poměrně aktivní součást boje pro násilí na ženách v ČR. V rámci svých kampaní 
upozorňují na tento problém, tradicí se stalo pořádat informační akce na Mezinárodní den 
proti násilí na ženách. Pomocí happeningů upozorňují organizace na původ a následky násilí 
páchaného na ženách, spoluorganizují kulaté stoly k tématu, pomocí kulturních akcí se snaží 
sbírat finanční prostředky pro organizace, které přímo pracují s oběťmi násilí. Součástí 
kampaní jsou také kurzy sebeobrany pro ženy, i kurzy a poradenství pro násilné osoby. 
Nestátní nezisková organizace ROSA, která v této oblasti působí přes dvacet let, například 
v roce 2012 uskutečnila celostátní seminář pro vedoucí sociálních odborů, sociální 
pracovníky, a další pomáhající profese zaměřený na zvýšení finanční gramotnosti obětí 
domácího násilí a pracovnic sociální sféry. Manuál „Já už to vím“26, který obsahuje návod, jak 
pracovat s obětmi násilí v ekonomické oblasti, byl následně rozeslán institucím v celé ČR. 

 

2.5. Ženy a ozbrojený konflikt 
 

ČR v předchozím období vyhodnocování Pekingské deklarace a akční platformy neměla 
vytvořen systematický plán činnosti v této oblasti – to se však nyní mění. V roce 2014 vzniká 
„Akční plán Ministerstva obrany k provádění Rezoluce RB OSN 1325, o ženách, míru 
a bezpečnosti a Rezoluce RB OSN 1820, o sexuálním násilí během ozbrojených konfliktů“. 
Dokument v současné chvíli prochází schvalováním, poté bude projednán na Radě vlády 
pro rovné příležitosti žen a mužů, kde bude přítomna i řada zástupců a zástupkyň nestátních 
neziskových organizací.  

Ministerstvo obrany, stejně jako ostatní resorty, každoročně podává zprávu o vyhodnocení 
své činnosti v souvislosti s naplňováním Aktualizovaných opatření. Problematika prosazování 
a uplatňování principu rovnosti mužů a žen v rezortu Ministerstva obrany patřila v roce 2013 
do věcné působnosti náměstkyně ministra obrany pro personalistiku a členky Rady vlády 
pro rovné příležitosti žen a mužů. Rezortní opatření, resp. vnitřní předpis - rozkaz ministra 
obrany č. 29/2002 Věstníku „Prosazování principu rovnosti mužů a žen v působnosti MO“ - 
stanovuje povinnosti všem vedoucím zaměstnancům, obsahuje úkoly související s tvorbou 
právních předpokladů a se zvyšováním právního vědomí (vzdělávání, výchova, medializace), 
s kontrolní činností, se zpracováním analýz a s úkoly, které se týkají spolupráce. V procesu 
tvorby vnitřních předpisů a návrhů zákonů jsou zkoumány jejich možné rozdílné dopady 
na muže a ženy (gender mainstreaming). V rámci spolupráce s jinými orgány a organizacemi 
pokračuje dlouhodobá činnost stálé delegátky Armády ČR (dále jako „AČR“) ve Výboru NATO 
pro genderové perspektivy (dále jako „NCGP“). Obsahem této spolupráce je poskytování 
statistických informací, poradenství, participace na tvorbě odborných dokumentů a sdílení 
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zkušeností v dané problematice. Ve struktuře Inspekce ministra obrany (dále jako „IMO“) 
byla již v roce 1997 zřízena pozice hlavního inspektora ochrany lidských práv. Ochrana 
lidských práv je jedna z hlavních oblastí, kterou se IMO zabývá. V rámci standardní kontrolní 
činnosti týkající se problematiky porušování lidských práv je při každém šetření zjišťováno, 
zda se osoby podávající vysvětlení setkaly s porušováním principu rovných příležitostí či 
s problémem sexuálního obtěžování. Od 1. dubna 2013 provozuje IMO anonymní emailovou 
schránku: ombudsman@army.cz.  

Programové cíle Ministerstva obrany v oblasti rovnosti žen a mužů vycházejí z výsledků 
souborné kvantitativní genderové analýzy. Tuto analýzu zpracovává resortní koordinátorka 
rovných příležitostí žen a mužů již od roku 2002, jedná se o samostatný materiál 
zpracovávaný vždy k 31. březnu daného roku. Součástí předkládané analýzy jsou i návrhy 
na přijetí či nepřijetí dalších opatření k účelnému prosazování a zabezpečování rovného 
přístupu k mužům a ženám a rovného zacházení s nimi v pracovním a služebním poměru. Zde 
je stručné shrnutí vybraných výsledků za rok 2013:  

 Armáda ČR je ženám dlouhodobě otevřená, podíl vojákyň na celkovém počtu profesionálů 
k 15. lednu 2013 činil 13,7 %;  

 podíl vojákyň i občanských zaměstnankyň na všech vedoucích systemizovaných místech 
se mírně zvýšil;  

 zvýšil se počet žen v hodnostech podplukovnice, majorka, nadporučice; počty žen 
v ostatních hodnostech zůstávají obdobné jako v roce uplynulém; 

 zvýšil se počet žen v pozici ředitelka sekce/odboru a vedoucí oddělení Ministerstva 
obrany (viz graf č. 2 a 3 v příloze); 

 poměr žen a mužů přijatých ke studiu ve vojenských školách ve vztahu k počtu uchazečů 
a uchazeček o studium těchto škol je vyrovnaný (důkaz rovného přístupu, resp. 
nediskriminace); podíl žen studujících ve vojenských školách se ve školním/akademickém 
roku 2012/2013 mírně zvýšil (31 %);   

 poměr přijatých žen ve vztahu k počtu uchazeček, pokud jde o nábor do AČR, svědčí 
o jejich úspěšnosti;  

 podíl žen vyslaných do zahraničních operací se, proti roku uplynulému, jen velmi mírně 
snížil; 

 výrazně se zvýšil podíl žen na celkovém počtu osob vyslaných do struktur NATO a EU 
v roce 2012 ve srovnání se „seznamem kandidátů“ (z 5 % v roce 2011 na 14 % v roce 
2012). Zvýšilo se tedy i procento žen na celkovém počtu osob ve strukturách (ze 4 % 
na 8 %), což je po dlouhé době pozitivní posun;   

 rozdíl vyplaceného průměrného platu žen a mužů se snižuje dlouhodobě. K dalšímu 
výraznějšímu snížení došlo i v roce 2012 (průměr osobních příplatků muži/ženy je 
vyrovnaný). 

 
Ministerstvo obrany dále pravidelně vyhodnocuje mediální činnost týkající se problematiky 
žen v armádě, a to jak na celostátní, tak na regionální úrovni. Sleduje také (stejně jako 
ostatní resorty) vývoj zastoupení žen na vedoucích pozicích (viz graf č. 2 a č. 3. v příloze).  
 

2.6. Ženy a ekonomika 
 

Oblast chudoby žen se do značné míry s oblastí „Ženy a ekonomika“ prolíná, proto jsou zde 
pouze shrnuty základní či uvedeny další doplňující informace. Jak již bylo uvedeno, 
zaměstnanost žen zůstává v ČR nadále nižší než zaměstnanost mužů. Podle Výběrového 
šetření pracovních sil zpracovávaného ČSÚ byla na konci roku 2012 zaměstnanost mužů 75 % 
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oproti zaměstnanosti žen, která byla 58,9 %. Celková míra zaměstnanosti osob ve věku 15 až 
64 let na konci roku 2012 byla 67 %. Co se týče nezaměstnanosti, ta se meziročně zvýšila na 
379 500 osob. Z tohoto počtu bylo na konci roku 2012 nezaměstnaných žen 197 400 a mužů 
182 100. V absolutních číslech lze tedy vysledovat vyšší počet nezaměstnaných žen, nežli 
nezaměstnaných mužů. Taktéž údaje ukazující vzestup nezaměstnanosti jsou vyšší v případě 
žen. Meziročně se počet nezaměstnaných osob zvýšila o 44 200 osob, z toho 20 000 mužů a 
24 200 žen. V návaznosti na plnění dokumentu Evropa 2020 bylo ČR doporučeno Radou EU 
dne 6. června 2012, aby v letech 2012 a 2013 podnikla některé kroky, mimo jiné doporučení 
posílit veřejné služby zaměstnanosti zvýšením kvality a efektivity odborné přípravy, pomoci 
při hledání zaměstnání a individualizovaných služeb, včetně externě zadaných služeb. Toto 
doporučení se úzce váže na oblast zaměstnanosti, a to i zaměstnanosti žen. 

Jak již bylo uvedeno v sekci I, nadále přetrvává rozdíl v odměňování žen a mužů. Rozdíly 
v platech sleduje dlouhodobě jak ČSÚ, tak Eurostat. ČSÚ vykazuje jako poslední údaj rozdílu v 
odměňování žen a mužů v hodnotě 79,3 % v průměru a 84,4 % v mediánu (jedná se o podíl 
odměny žen a 100 % odměny mužů), a to za rok 2011. V průměru tak dle těchto údajů muži 
vydělávají o 20,7 % více a v mediánu o 15,6 % více. V porovnání s rokem 2010 nedošlo 
v hodnotě gender pay gap k žádnému posunu, na rozdíl od roku 2009, kdy byl rozdíl 
v odměňování žen a mužů vyšší (v průměru o 4,5 p.b. a v mediánu o 2,5 p.b.). Poslední údaj 
Eurostatu týkající se výše gender pay gapu v ČR je 21,6 %. Oproti předchozímu měření z roku 
2010 zde došlo k poklesu z 25,5 %. Došlo tedy ke snížení o 3,9 p.b.. Průměrný gender pay gap 
v celé EU je nadále nižší, a to 16,2 %. ČR se však oproti předchozímu období posunula 
z druhého nejvyššího rozdílu v odměňování žen a mužů na místo čtvrté za Estonsko, 
Rakousko a Německo.27 V roce 2013 proběhl již čtvrtý ročník mezinárodní akce „Equal pay 
day“, tj. Dne rovnosti platů žen a mužů, kterou v ČR pořádá nevládní organizace Business and 
Professional Women Praha. V rámci těchto akcí mají návštěvnice například možnost 
zúčastnit se odborné konference a setkat se s úspěšnými manažerkami a podnikatelkami 
z různých oborů. 

Přínosem pro ČR byla v posledních letech možnost zapojení do OP LZZ, což je program 
zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce 
a profesního vzdělávání. Dále je zaměřen na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět 
do společnosti, na zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených 
oblastech. V rámci OP LZZ jsou pravidelně vyhlašovány výzvy týkající se rovnosti žen a mužů. 
V letech 2014 až 2020 navazuje Operační program zaměstnanost, který je cíleně zaměřen 
i na oblast rovnosti žen a mužů.  

ČSÚ provádí od prosince 1992 výběrové šetření pracovních sil. Důležitým kritériem ve vztahu 
ke slaďování pracovního, soukromého a rodinného života jsou údaje týkající se 
odpracovaných hodin v týdnu. Průměrný týdenní počet obvykle odpracovaných hodin je 
40,8. Muži obvykle odpracují 42,3 hodin v týdnu (z toho v rámci plné pracovní doby je to 43,0 
hodin a v rámci kratší pracovní doby 21,2 hodin), zatímco ženy 38,8 hodin v týdnu (z toho v 
rámci plné pracovní doby 40,7 hodin a v rámci kratší pracovní doby 21,3 hodin).28 Dle téhož 
výběrového šetření pracuje na kratší pracovní dobu 70,4 % žen z celkového počtu osob 
pracujících na kratší pracovní dobu. Nejčastěji pracují ženy na zkrácený úvazek ve věkové 
skupině mezi 30. a 44. rokem, což je shodné s muži. Odvětví, kde je nejvíce osob pracujících 
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na částečný úvazek, je velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel a dále oblast 
práce ve službách a prodeji. Tyto oblasti jsou shodné pro muže i pro ženy. Je však třeba 
dodat, že v ČR jsou obecně částečné úvazky využívány velmi málo v porovnání s ostatními 
zeměmi EU. Dle zjištění Eurostatu za rok 2011 byl objem osob pracujících na zkrácený úvazek 
pátý nejnižší (za Slovenskem, Bulharskem, Maďarskem a Řeckem). Nesmíme však zapomínat 
na to, že částečné úvazky nejsou jedinou variantou flexibilních forem práce. Ze zahraničních 
zjištění se dovozuje, že vysoká míra částečných úvazků má negativní dopad na rozdíl 
v odměňování žen a mužů. Je třeba se proto vydat spíše cestou obecné podpory větší 
flexibility pracovního trhu, než se pouze zaměřovat na částečné úvazky. 

ČSÚ sleduje také míru ekonomické aktivity žen na venkově. Například v roce 2012 byla 
ekonomická aktivita žen na venkově nižší než aktivita mužů (42,4 % ku 56,9 %) a také míra 
nezaměstnanosti žen na venkově byla ve stejném roce vyšší než míra nezaměstnanosti mužů 
(8,8 % ku 5,9 %).29 To je možné si vysvětlovat tím, že v místech s hůře dostupnou prací jsou 
to tradičně muži, kdo se snaží finančně zabezpečit rodinu a kdo vzhledem k charakteru 
některých oblastí (industriální a agrární průmysl) spíše najdou zaměstnání.  

Ty, kdo jsou spíše ohroženy vícenásobnou diskriminací, jsou romské ženy a cizinky žijící v ČR. 
Jak vyplývá ze statistických dat Úřadu vlády ČR, z celkového počtu romských uchazečů o práci 
tvořilo 52,2 % žen (24 979). Problematika etnických menšin spadá pod agendu sociálního 
začleňování a v současné době neexistuje příliš nástrojů nebo programů, které by se 
zaměřovaly výhradně na romské ženy.  

Další potenciálně vícenásobně diskriminovanou skupinou jsou cizinky. Dle údajů ČSÚ z roku 
2011 je v ČR 186 000 legálně pobývajících cizinek, z toho je cca 80 000 aktivních na trhu 
práce, a z toho 60 000 žen jsou občankami zemí EU. Tato skupina osob podléhá zejména 
na trhu práce řadě znevýhodnění oproti českým zaměstnancům, resp. zaměstnankyním. 
Nejčastější důvody jsou: horší jazyková vybavenost, nedostatek zkušeností a znalosti 
prostředí a omezené sociální vazby. Vedle toho jsou nezřídka diskriminovány z důvodu 
rasy/etnického původu, národnosti či náboženství a dále znevýhodněny právními předpisy 
(uznání kvalifikace v ČR a s tím související vydávání pracovních povolení). Situace žen cizinek 
na trhu práce je také složitá v tom, že jsou vystaveny riziku dvojího znevýhodnění oproti 
mužům cizincům na trhu práce. V případě, že jsou zároveň i matkami malých dětí, jedná se 
o trojnásobné znevýhodnění. Ekonomický tlak a nedostatek podpory při péči o děti omezuje 
jejich možnosti vzdělávání, rekvalifikace a profesního růstu. Ženy migrantky tak mnohdy 
zůstávají v marginalizovaném postavení, neboť jsou prokazatelně ohroženy 
nezaměstnaností. V důsledku toho jsou většinou ochotny přijmout jakoukoliv práci 
bez ohledu na úroveň svého vzdělání, původní povolání a taktéž bez svých zaměstnaneckých 
práv. Dostávají se do pozice levné pracovní síly, kdy vykazují pod tlakem okolností vyšší 
výkonnost i ochotu pracovat za podmínek evidentně nerovných ve srovnání s českými 
pracovnicemi. V této souvislosti je zřejmá i závislost na zaměstnavateli, která vyplývá 
především z provázanosti povolení k práci a povolení k pobytu. Navíc, s ohledem na hluboce 
zakořeněné nerovnosti mezi pohlavími, migrující ženy nalézají zaměstnání převážně v oblasti 
neformálního a neregulovaného poskytování služeb, jako je práce v pohostinství 
a hoteliérství, práce v domácnosti, péče o seniory a postižené osoby, ale i v sexuálním 
průmyslu. Nelegální zaměstnávání ovšem přináší řadu negativních důsledků, zejména 
porušování lidských práv, dále např. úniky z daňového systému, neodvádění pojistného 
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na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pokřivování trhu 
práce. 

Zřejmě největší událostí týkající se žen na trhu práce, která byla v uplynulých letech 
pořádána nestátními neziskovými organizacemi, je Kongres žen. Více o akci je uvedeno 
v příloze č. III této Zprávy – Případové studie. 

 

2.7. Ženy u moci a v rozhodovacích pozicích 
 

Jak již bylo uvedeno v první části zprávy, na dlouhodobě nevyvážené zastoupení žen a mužů 
v politice a rozhodovacích pozicích se snaží reagovat Politický výbor Rady vlády pro rovné 
příležitosti žen a mužů. Návrh Politického výboru k provedení legislativních změn, které 
zajistí pro volby do Poslanecké sněmovny, krajských zastupitelstev a zastupitelstva hlavního 
města Prahy minimální 30% podíl jak žen, tak mužů na kandidátních listinách, na kterém 
pracovalo Oddělení při svém zařazení na Úřadu vlády ČR v průběhu roku 2010, nebyl pro 
namítaný rozpor s ústavním pořádkem ČR a přetrvávající zásadní připomínky některých 
rezortů (Ministerstva financí, Ministerstva obrany a Ministerstva zdravotnictví) vládou 
projednán. V této oblasti nicméně dále dochází k soustavně vyvíjené činnosti směrem 
ke zlepšení situace, jak ze strany Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a jejích výborů, 
tak ze strany neziskového sektoru.  

V rámci komunitárního programu PROGRESS vznikne do roku 2015 Akční plán pro vyrovnané 
zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích. Přípravy tohoto Akčního plánu v současné 
době intenzivně probíhají a na jeho tvorbě se významně spolupodílí právě Politický výbor. 
V roce 2012 Politický výbor dále zpracoval podnět pro Radu k uplatňování strategie „+1“. 
Cílem tohoto podnětu je podpora pestřejší a lépe fungující státní správy a snížení její 
vertikální genderové segregace. Podnět doporučuje vládě ČR, aby uložila jednotlivým 
ministerstvům a dalším ústředním orgánům státní správy, aby v rámci své organizační 
struktury (a v rámci organizační struktury obchodních společností, v nichž mají majetkovou 
účast), přijaly a dodržovaly strategii, jejímž výsledkem bude v každém kalendářním roce 
zvýšení počtu žen nebo mužů na dané úrovni vedení o jednu/jednoho, až do podílu alespoň 
40 % jak žen, tak mužů. K přijetí dočasných zvláštních opatření, která by směřovala 
ke zvýšení podílu žen v politice, je ČR vyzývána také Výborem OSN pro odstranění 
diskriminace žen. Tento Výbor ČR rovněž doporučuje z důvodu zvýšení právní jistoty zvážit 
schválení úpravy ústavního pořádku v tom smyslu, aby bylo výslovně stanoveno, že dočasná 
zvláštní opatření směřující k urychlení procesu dosažení skutečné rovnosti žen a mužů 
nemohou být považována za diskriminační. 

Co se týká zastoupení žen na kandidátních listinách ve srovnání s minulými volebními roky, 
i nadále pokračuje mírný klesající trend, přičemž v roce 2013 bylo zastoupení žen 
na kandidátních listinách 26,9 %. Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR bylo 
zvoleno celkem 39 poslankyň. Zastoupení žen v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 
se oproti minulému období snížilo ze 22 % na 19,5 %. V míře zastoupení žen v dolních 
komorách parlamentů se ČR nadále pohybuje pod průměrem EU, který v roce 2013 tvořil 
27 %.30  

Zastoupení žen v Senátu po posledních volbách roku 2012 kleslo na 17,3 %. Naopak 
v zastupitelstvech krajů a obcí došlo k mírnému zlepšení. Po krajských volbách v roce 2012 
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str. 20. Dostupné na: http://ec.europa.eu/justice/gender-
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činí podíl žen 19,7 %, v zastupitelstvech měst a obcí zasedá od roku 2010 v průměru 26 % 
žen. 

V průběhu roku 2013 zasedaly v 16členné vládě Petra Nečase jen 3 ženy, což odpovídá 18,8% 
zastoupení žen v kabinetu. Po demisi premiéra Petra Nečase v červnu roku 2013 byl 
prezidentem republiky pověřen k sestavení nového kabinetu Jiří Rusnok, v jehož 15členné 
vládě zasedala pouze jedna žena, což odpovídá pouze 6,7 % zastoupení žen v kabinetu. 
V roce 2014 tvořily tři ženy součást sedmnáctičlenného týmu vlády Bohuslava Sobotky, 
tj. 17,65 % (viz tabulka č. 6 v příloze). Z hlediska zastoupení žen v rozhodovacích pozicích 
v rámci státní správy nedošlo v roce 2013 k výraznějším změnám a jednotlivé resorty nadále 
vykazovaly vysokou míru vertikální segregace dle pohlaví. Na úrovni náměstků a náměstkyň 
ministrů a ministryň bylo ke konci prosince 2013 zastoupeno celkem 13 žen, což odpovídá 
14,1% zastoupení žen. I v roce 2013, stejně jako v roce předešlém, platilo pravidlo, že 
směrem dolů v hierarchii rozhodovacích pozic ve státní správě relativní zastoupení žen roste 
– zastoupení žen na úrovni ředitelek a ředitelů odborů bylo 147 žen, což odpovídá 33,9% 
zastoupení žen, a na úrovni vedoucích oddělení působilo celkem 445 žen, což představuje 
42,3% zastoupení žen na této úrovni vedení. Co se týče zastoupení žen v rozhodovacích 
pozicích na jednotlivých ministerstvech, došlo oproti předposlednímu sledovanému roku 
téměř v každé úrovni vedení k mírnému několikaprocentnímu nárůstu (viz tabulka č. 7 
v příloze). Na stále trvající vertikální genderovou segregaci pohlaví v rámci státní správy 
reagoval právě Politický výbor zpracováním již zmíněného podnětu k uplatňování strategie 
„+1“.  

Jak již bylo také uvedeno v první části zprávy, dále pokračuje proces projednávání návrhu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy 
dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách 
a o souvisejících opatřeních, kterou předložila Evropská komise dne 12. listopadu 2012.  
Politický výbor přijal usnesení, ve kterém vyzval vládu ČR k přehodnocení její dosavadní 
pozice vůči návrhu směrnice a v roce 2014 bude pokračovat v diskusi nad možností této 
změny. K dílčímu pozitivnímu vývoji v oblasti vyrovnaného zastoupení žen a mužů ve vedení 
obchodních společností dle dat Evropské komise i v zastoupení žen ve správních a dozorčích 
radách největších českých obchodních společností obchodovatelných na burze sice dochází - 
od roku 2010 do roku 2013 došlo k nárůstu o 6,2 procentních bodů na současných 18,4 %31, 
stále ale není možné tento stav označit za uspokojivý.  

Celkové procentní zastoupení soudkyň na všech úrovních soudů činí 61 % a zastoupení 
státních zástupkyň na všech úrovních státních zastupitelství činí 53 %. Celkové procentní 
zastoupení soudkyň ve vedoucích funkcích na všech úrovních soudů činí již jen 46 % 
a státních zástupkyň ve vedoucích funkcích na všech úrovních státních zastupitelství činí 
50 %. Přestože většinu ze soudců a soudkyň tvoří ženy, je možné v rámci českého soudnictví 
identifikovat přetrvávající vysokou míru vertikální genderové segregace. Nejvíce jsou ženy-
soudkyně zastoupeny na okresních soudech (65 %), na krajských soudech jejich zastoupení 
klesá na 58 % a na vrchních soudech je 47 % žen. Na úrovni Nejvyššího soudu jsou ženy-
soudkyně zastoupeny jen z 23 % a na úrovni Nejvyššího správního soudu 43 %. Stav v roce 
2013 shrnuje tabulka č. 8 v příloze zprávy.  

Z celkového počtu 1 240 státních zástupců a zástupkyň bylo 52,3 % žen v roce 2012. Počet 
státních zástupkyň dlouhodobě odpovídá počtu státních zástupců. K 1. listopadu 2012 

                                                           
31

 Blíže viz European Commission: „Women and Men in Leadership Positions in the European Union 2013“. str. 
6-8. Dostupné na: http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/gender_balance_decision_making/131011_women_men_leadership_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_balance_decision_making/131011_women_men_leadership_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_balance_decision_making/131011_women_men_leadership_en.pdf
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působily na pozici krajských státních zástupců a zástupkyň tři ženy (což odpovídá 38% 
zastoupení), na pozici okresních státních zástupců a zástupkyň působilo 49 žen (což odpovídá 
46% zastoupení). V roce 2013 bylo z celkového počtu 1 238 státních zástupců a zástupkyň 
50 % žen. Počet státních zástupkyň dlouhodobě odpovídá počtu státních zástupců, a lze tak 
zhodnotit poměrové zastoupení obou pohlaví jako vyrovnané.  

Jak vyplývá ze zprávy Evropské komise publikované v roce 2012 s názvem „Ženy 
v ekonomických rozhodovacích pozicích v EU: zpráva o pokroku“32, celkový vývoj v EU 
směrem k většímu počtu žen ve vedení firem je velmi pomalý, za pozitivní trend je však 
možné pokládat, že ČR patří v této oblasti mezi státy s největším nárůstem počtu žen 
(přibližně o 3 p. b.). Z publikace ČSÚ „Zaostřeno na ženy a muže 2013“33 vyplývá, že ženy 
tvoří 14 % počtu osob v řídích orgánech centrálních bank. Podíl členek představenstev 
v největších akciových společnostech vzrostl oproti stavu před dvanácti lety zhruba o necelá 
dvě procenta ze 4,5 % na 6,3 %. V porovnání s rokem 2000, kdy v dozorčích radách byly ženy 
zastoupeny 8 %, se zvýšila jejich působnost na 13,2 % (přičemž evropský průměr je 15 %). 

Co se týká zastoupení žen ve vedení mediálních společností, ze zprávy Evropského institutu 
pro genderovou rovnost (EIGE) s názvem „Zhodnocení implementace Pekingské akční 
platformy v členských zemích EU: Ženy a média“34 z roku 2013 vyplývá, že ve všech 
rozhodovacích pozicích veřejnoprávních médií v ČR tvoří ženy 22 %.  

Zastoupení žen a mužů ve správních a dozorčích radách státních podniků a akciových 
společností s vlastnickým podílem státu, ve který Ministerstvo průmyslu a obchodu spravuje 
majetkový podíl státu, je zachyceno v tabulce č. 9 v příloze této Zprávy. Vyplývá z ní, že ženy 
ke dni 31. prosince 2013 tvořily 16 % těchto osob.  

Informace o zastoupení žen v ozbrojených složkách státu jsou již uvedeny výše v podkapitole 
„Ženy a ozbrojený konflikt“. 

 
2.8. Institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů 
 

Institucionálnímu zabezpečení rovnosti žen a mužů je z velké části věnován úvod této zprávy, 
protože ho lze považovat za jednu z největších pozitivních změn od doby přijetí Pekingské 
deklarace a akční platformy. Tato kapitola bude proto jakýmsi shrnutím hlavních bodů. Jak již 
tedy bylo uvedeno, během posledních dvaceti let se podařilo optimalizovat zabezpečování 
agendy rovnosti žen a mužů na úrovni institucí. Díky alespoň částečnému zlepšení situace 
v oblasti lidských a finančních zdrojů zůstávají hlavní výzvou politická vůle a mandáty 
potřebné k realizování potřebných opatření. 

Jednotlivé složky institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů jsou taktéž popsány 
v první části zprávy. Jak již bylo uvedeno, v současné chvíli, konkrétně od roku 2013 
do května 2015, bude probíhat projekt Optimalizace, jehož realizátorem je Oddělení. V rámci 
tohoto projektu vzniká strategie rovnosti žen a mužů v ČR na roky 2014 – 2020, o jejíž 
přípravě pojednává více případová studie obsažená v příloze č. III této Zprávy. 

                                                           
32

 Zpráva je dostupná v anglickém jazyce online na: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/women-
on-boards_en.pdf  
33

 Publikace je dostupná online (data v českém a anglickém jazyce) na: 
http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/kapitola/1413-13-r_2013-17  
34

 Zpráva je dostupná online v anglickém jazyce na: http://eige.europa.eu/content/document/advancing-
gender-equality-in-decision-making-in-media-organisations-report  

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/women-on-boards_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/women-on-boards_en.pdf
http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/kapitola/1413-13-r_2013-17
http://eige.europa.eu/content/document/advancing-gender-equality-in-decision-making-in-media-organisations-report
http://eige.europa.eu/content/document/advancing-gender-equality-in-decision-making-in-media-organisations-report


 

30 

Důležitou součástí zabezpečování rovnosti žen a mužů je také již zmiňovaný Výbor 
pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů. Ten se v roce 2013 zabýval 
zejména: 

 optimalizací personálního zajištění agendy rovnosti žen a mužů na úrovni institucí; 

 zhodnocením možností financování agendy rovnosti žen a mužů v rámci dotační politiky; 

 zhodnocením sběru dat a statistik v oblasti rovnosti žen a mužů; 

 spoluprací na tvorbě zmíněné Strategie rovnosti žen a mužů na roky 2014 – 2020. 

Výbor pravidelně přijímá usnesení, z nichž následně vzejdou podněty na Radu vlády 
pro rovné příležitosti žen a mužů. V roce 2013 například doporučil sekretariátu Rady zařazení 
člena či členky Rady nebo některého z jejích výborů do pracovní podskupiny pro rovné 
příležitosti žen a mužů Resortní koordinační skupiny MPSV, která se zabývá sociálními 
otázkami při tvorbě politických pozic České republiky ve vztahu k EU. Výbor rovněž doporučil 
sekretariátu Rady pravidelně zařazovat na program jednání Rady bod obsahující informace 
o agendě rovnosti žen a mužů projednávané v rámci EU. Výbor dále inicioval zřízení 
samostatného dotačního programu pro nestátní neziskové organizace pro oblast rovnosti 
žen a mužů pro rok 2014. Všechny tyto podněty byly Radou přijaty a již zrealizovány. V reakci 
na dokument Návrhu změny Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) Výbor 
dále upozornil na nutnost zachovat v rámci RIA explicitní povinnost provádět hodnocení 
dopadů regulace na rovnost žen a mužů. Ve svém odůvodnění se odkázal mimo jiné i 
na Pekingskou deklaraci a akční platformu, která ČR k provádění tzv. gender impact 
assessmentu vyzývá. 

Pro lepší informovanost v oblasti čerpání finančních zdrojů na projekty podporující rovnost 
žen a mužů začaly být na jednání Výboru pravidelně zvány zástupkyně Nadace OSF ČR, jejíž 
stěžejní činností v současné době je program „Dejme (že)nám šanci“ podporující rovnost žen 
a mužů v pracovním i osobním životě a dále prevenci a pomoc obětem domácího násilí v ČR. 
Program je financován z Norských fondů. Na základě podnětu Výboru bylo také zahájeno 
jednání o posílení personální kapacity oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného 
ochránce práv. Výbor také v daném roce otevřel aktivní diskuzi k rozšíření pozice „gender 
focal point“ na další instituce a úrovně veřejné správy. Na základě této iniciativy již došlo 
k některým dílčím úspěchům – například ke zřízení této pozice na Úřadu vlády ČR. Výbor se 
v roce 2013 dále zabýval otázkami revize sběru genderově relevantních statistických dat 
napříč resorty i na úrovní místní samosprávy a toto téma se přesunulo dále do plánu práce 
v roce 2014, kde se mu bude hlouběji věnovat, také ve spolupráci s odbornými garantkami 
projektu Optimalizace. 

 

2.9. Lidská práva žen 
 

Pro otázky lidských práv obecně byla v roce 1998 zřízena Rada vlády České republiky 
pro lidská práva (dále jen „Rada pro lidská práva“) jakožto poradní orgán vlády ČR pro otázky 
ochrany lidských práv a základních svobod. Rada pro lidská práva sleduje dodržování 
a naplňování Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod jako základních dokumentů 
zajišťujících ochranu lidských práv a základních svobod. Rada pro lidská práva dále sleduje 
vnitrostátní plnění mezinárodních závazků ČR v oblasti ochrany lidských práv a základních 
svobod, zpracovává pro vládu návrhy týkající se koncepcí politiky v jednotlivých oblastech 
ochrany lidských práv, hodnotí legislativní i jiné návrhy a opatření vlády i jednotlivých 
ministerstev z hlediska ochrany lidských práv, odhaluje možné problémy a nedostatky 
a doporučuje vládě ČR opatření k jejich řešení. Rada pro lidská práva přitom spolupracuje 

http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=40450
http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=40453
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s nevládními neziskovými organizacemi zaměřenými na oblast lidských práv a s orgány 
územní samosprávy.  Radu v tomto směru podporují její odborné výbory: 

 pro občanská a politická práva, 

 pro hospodářská, sociální a kulturní práva, 

 proti mučení a nelidskému zacházení, 

 pro práva dítěte, 

 pro práva cizinců, 

 pro lidská práva a biomedicínu, 

 pro sexuální menšiny, 

 proti diskriminaci. 
 
Jak již bylo také zmíněno v části I. této Zprávy, důležitým počinem v zabezpečení agendy 
rovnosti žen a mužů a lidských práv bylo znovuprosazení postu ministra pro lidská práva, 
rovné příležitosti a legislativu v roce 2014. V Senátu Parlamentu ČR byl zřízen Podvýbor 
pro lidská práva a rovné příležitosti Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. 
K prosazování práv na rovné zacházení s ženami a muži dále významně přispívá také úřad 
Veřejného ochránce práv.  

V souvislosti s lidskými právy žen se v posledních letech řešila zejména oblast reprodukčního 
zdraví (viz také podkapitola „Ženy a zdraví“). Významným tématem byly již výše zmíněné 
sterilizace žen provedené v rozporu s právem. Úřad Veřejného ochránce práv, Rada vlády ČR 
pro lidská práva i Výbor CEDAW považovaly za nezbytné, aby bylo provedeno důkladné 
a nezávislé šetření ohledně praxe provádění sterilizací v rozporu s právem a také, aby byl 
zaveden účinný odškodňovací mechanismus sterilizovaných žen. Vláda ČR v rámci Priorit 
pro rok 2012 uložila zmocněnkyni vlády pro lidská práva úkol přezkoumat možnosti 
odškodnění, včetně tříleté promlčecí lhůty na vznesení nároku, v případech nezákonných 
sterilizací. Vláda ČR také v témže dokumentu uložila ministrovi vnitra úkol monitorovat 
rozhodování českých soudů o pohlaví a násilí na ženách a zpřístupňovat relevantní rozsudky 
na internetu. Rada vlády pro lidská práva na svém zasedání v únoru 2012 schválila 
doporučení vládě ČR odškodnit všechny ženy, které byly sterilizovány v rozporu s právem.  

Lidská práva žen se týkají také migrantek žijících na území ČR. Z informací Ministerstva vnitra 
vyplývá, že v kategorii dlouhodobých pobytů bylo ke dni 31. prosince 2011 v Celním 
informačním systému evidováno 205 034 cizinců. Z uvedeného počtu bylo 127 192 mužů 
a 77 842 žen.35 Výzvou pro ČR je v tomto směru sledování podmínek žen – migrantek na trhu 
práce (viz také podkapitola „Ženy a ekonomika“), ale i sledování jejich životních podmínek 
v soukromí, ať již jde o žadatelky o azyl, nebo o povolení k přechodnému či trvalému pobytu. 
Rostoucím problémem se může stát střet kulturních zvyklostí, z nichž některé mohou být 
v rozporu s českým právem (např. mrzačení ženských pohlavních orgánů).  

Agenda migrace je v současné době v gesci Ministerstva vnitra, a aktivně zde působí také 
řada nestátních neziskových organizací, které nabízí informace a v rámci svých programů 
a školení také konkrétní nástroje k úspěšnějšímu začlenění. V roce 2000 byla přijata 
„Koncepce integrace cizinců“ (dále jako „Koncepce“), která vycházela ze „Zásad koncepce 
integrace cizinců na území ČR“, z vnitrostátní právní úpravy postavení cizinců v jednotlivých 
oblastech integrace cizinců a z mezinárodních dokumentů v dané oblasti. Koncepce od svého 
vzniku počítá také se zapojením dalších resortů a partnerů, zejména z oblasti NNO. Reaguje 
tak na skutečnost, že integrace cizinců je komplexní problematikou, která se dotýká mnoha 
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 Zpráva o migraci a integraci cizinců za rok 2011 je dostupná online v českém jazyce na: 
http://www.mvcr.cz/clanek/integrace.aspx  
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oblastí. Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců je každoročně předkládána vládě ČR. 
Počínaje rokem 2011 jsou Zprávy zveřejňovány jako součást „Zprávy o situaci v oblasti 
migrace a integrace cizinců na území ČR“; také tato zpráva je každoročně předkládána 
k projednání vládě ČR. Kromě „Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace 
cizinců – Společné soužití“ je agenda také provázána s již výše odkazovanou Národní strategií 
boje proti obchodování s lidmi v České republice na období 2012 – 2015.  

V poslední době se téma zaměstnávání migrantek stává v ČR stále aktuálnější, přestože 
rozsáhlejší kvantitativní reprezentativní šetření věnující se této problematice a zohledňující 
zároveň její genderové aspekty bohužel dosud chybí. V roce 2013 proběhla mediálním 
prostorem například kampaň s názvem „Cizinky na úklid“36, která vznikla proto, aby 
upozornila na téma zaměstnávání migrantek v domácnostech a na rizika této práce. Touto 
kampaní chtěly zástupkyně a zástupci NNO i komerční sféry upozornit na to, že je nutné, aby 
ČR ratifikovala „Úmluvu Mezinárodní organizace práce o pracovnicích v cizí domácnosti“, 
která má těmto osobám zajistit ochranu práv a možnost kontroly jejich dodržování a také 
na to, že počet takto pracujících cizinek je mnohem větší, než se může zdát a nemělo by 
docházet k marginalizaci tohoto problému.  

Institucionální výbor a Rada vlády ČR pro lidská práva se v letech 2012 – 2013 zabývaly také 
otázkou zdravotního pojištění migrantek a migrantů žijících na území ČR. Největším 
problémem současného systému pojištění migrantek a migrantů legálně pobývajících 
na území ČR po dobu delší 90 dní je vyloučení některých skupin ze systému veřejného 
zdravotního pojištění. Tyto osoby jsou pak odkázány na komerční pojišťovny, které však mají 
ve srovnání s veřejným zdravotním pojištěním méně výhodné podmínky. Rada pro lidská 
práva proto k této věci přijala dne 7. října 2013 usnesení, ve kterém žádá svou předsedkyni 
o předložení podnětu vládě ČR, aby byly v co nejkratším časovém horizontu začleněny 
do systému veřejného zdravotního pojištění ohrožené skupiny cizinek a cizinců. 

 

2.10. Ženy a média 
 

Témata genderové rovnosti se daří (byť s obtížemi) dostávat do veřejného a mediálního 
prostoru a stávají se stále více předmětem diskuzí. V roce 2010 byly prezentovány výsledky 
dalšího cyklu Projektu globálního monitoringu médií (Global Media Monitoring Project, dále 
též „GMMP“), který mapuje způsob a intenzitu zobrazování žen a mužů v médiích po celém 
světě. GMMP je největším a nejdéle trvajícím projektem svého druhu a situaci ve vztahu 
k rovnosti žen a mužů v médiích mapuje ve 108 zemích světa.37 Zpráva GMMP zaměřená na 
ČR analyzovala zobrazování a účast žen a mužů v pěti celostátních denících, třech televizních 
a čtyřech rozhlasových stanicích. Z výzkumu mimo jiné vyplynulo, že ženy byly jako ústřední 
aktérky prezentované zprávy zobrazeny pouze ve 23 % všech zpráv, zatímco muži v 77 %. 
Muži jsou tak v rámci zpravodajství výrazně viditelnější než ženy. Výzkum ukázal, že ženy – 
reportérky podávají zpravodajství ve velké míře o sociálních a právních tématech (64 % 
těchto zprávy bylo vytvořeno ženami), muži dominují v tématech vztahujících se ke zločinu 
a násilí (67 % těchto zpráv bylo vytvořeno muži).38 

                                                           
36

 http://cizinkynauklid.cz/  
37

 Projekt GMMP realizuje Světové asociace pro křesťanskou komunikaci (World Association for Christian 
Communication). Blíže viz Who makes the news? [online] [cit. 2014-03-27] URL:  
http://www.whomakesthenews.org/      
38

 Blíže viz GLOBAL MEDIA MONITORING PROJECT 2010, National Report: Czech Republic[online] [cit. 2014-03-
27] URL: http://www.whomakesthenews.org/images/stories/restricted/national/Czech-Republic.pdf     

http://www.mvcr.cz/soubor/zprava-o-migraci-a-integraci-cizincu-2011-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/zprava-o-migraci-a-integraci-cizincu-2011-pdf.aspx
http://cizinkynauklid.cz/
http://www.whomakesthenews.org/
http://www.whomakesthenews.org/images/stories/restricted/national/Czech-Republic.pdf
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Tématem, které v potírání genderových stereotypů nelze opomíjet, je reklama. Reklama je 
v ČR v oblasti veřejnoprávní regulována zákonem č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy 
a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání. Ten mimo jiné zakazuje reklamu, která je v rozporu s dobrými mravy a která 
obsahuje diskriminaci z důvodu rasy, pohlaví nebo národnosti nebo která ohrožuje obecně 
nepřijatelným způsobem mravnost, snižuje lidskou důstojnost či obsahuje prvky pornografie, 
násilí nebo prvky využívající motivu strachu. Pojmy lidská důstojnost a pornografické prvky 
jsou neurčité právní pojmy s proměnným obsahem v čase, výklad závisí na aktuálních 
společenských podmínkách. Dle soudních znalců a soudní judikatury se prvky pornografie 
rozumí slovní, psaná, zvuková nebo obrazová prezentace podnětů, které mají jediný cíl, a to 
cíl vyvolat sexuální vzrušení. Dozorovými orgány na úseku veřejnoprávní regulace reklamy 
jsou zejména Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jako „RPR“), Úřad pro ochranu 
osobních údajů a krajské živnostenské úřady. Samoregulačním dozorovým orgánem reklamy 
je Rada pro reklamu, která je nestátní neziskovou organizací s pravomocí vydávat 
nevynutitelná rozhodnutí formou doporučení podle Kodexu reklamy vydaného Radou 
pro reklamu. 

Výskyt sexistických a diskriminačních reklam monitorují mimo jiné i některé nestátní 
neziskové organizace. Od roku 2009 vyhlašuje každoročně občanské sdružení Nesehnutí 
soutěž „Sexistické prasátečko"39, která má za cíl vybrat nejvíce sexistickou reklamu, se kterou 
se v ČR můžeme setkat. Záměrem soutěže není jejich zhotovitele či zhotovitelky odsoudit, 
ale upozornit na to, že sexistická reklama má závažné dopady např. na sebepojetí mladých 
lidí či může vést k toleranci násilí páchaného na ženách či poruchám příjmu potravy, což si 
řada firem často vůbec neuvědomuje. Výsledkům soutěže je rok od roku věnována větší 
pozornost. Stereotypnímu zobrazování žen v médiích se v roce 2012 věnovala také analýza 
občanského sdružení Fórum 50 % s názvem „Modelky a pečující matky: mediální prezentace 
žen kandidujících do krajských voleb 2012.“40 Cílem publikace bylo podat detailnější pohled 
na mediální reprezentaci žen kandidujících v krajských volbách.  

Co se týká zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, ČR bohužel patří mezi země, kde 
nejvyšší místa v mediálním průmyslu obsazují (až na výjimky) muži. Muži jsou také vlastníky 
mediálních společností. Neexistuje zde v tuto chvíli žádné opatření, které by mělo za cíl 
dosažení genderové rovnosti, a v současné chvíli není možné poskytnout žádnou 
reprezentativní kvantitativní analýzu tohoto stavu. 

 

2.11. Ženy a životní prostředí 
 

Genderová dimenze otázky životního prostředí bývá v ČR opomíjena, ale přece jen se 
v posledních letech daří zasazovat téma gender mainstreamingu také sem. Jak uvádí 
Ministerstvo životního prostředí ve vyhodnocení Priorit za rok 2009, rovnost žen a mužů je 
obecně považována za průřezovou kategorii, kterou je možné uplatňovat a zavádět 
do mnoha oblastí lidského života. Ministerstvu životního prostředí bylo uloženo 
v Aktualizovaných opatřeních pro rok 2010 vypracovat metodiku o zapracování hlediska 
rovnosti žen a mužů do projektů a plánů s významnými vlivy na životní prostředí, např. 
do plánů na pozemní stavby, městskou zeleň, či dopravní obslužnost. Jednou z podstatných 
aktivit Ministerstva životního prostředí je snaha o předcházení a odstraňování skutečných 

                                                           
39

 http://zenskaprava.cz/dlouhodoba-aktivita/sexisticke-prasatecko/  
40

 „Publikace Modelky a pečující matky: mediální prezentace žen kandidujících do krajských voleb 2012“ je 
dostupná online v českém jazyce na: 
http://aa.ecn.cz/img_upload/666f72756d35302d6669313030313139/medialni-analyza-pdf      

http://zenskaprava.cz/dlouhodoba-aktivita/sexisticke-prasatecko/
http://aa.ecn.cz/img_upload/666f72756d35302d6669313030313139/medialni-analyza-pdf


 

34 

příčin, které ohrožují citlivé a snadno zranitelné skupiny obyvatel, kam lze zařadit děti, 
seniory a také ženy. Výrazně se cíl ochrany žen naplňuje např. v oblasti odstraňování a 
prevence vstupu rizikových látek do prostředí, které mají úzký vztah k reprodukčnímu zdraví 
žen a k rozvoji civilizačních chorob a nádorových onemocnění. 

V rámci Ekofilmu a návazné akce Ozvěny Ekofilmu byly v roce 2010 promítány filmy široké 
veřejnosti, kde byl význam rovných příležitostí pro ženy v rozvojovém světě a pro zachování 
dobrého životního prostředí, bezpečí a udržitelnosti také zdůrazňován. Na základě úkolu 
uloženého v Prioritách Ministerstvo životního prostředí vypracovalo v prosinci roku 2010 
metodiku o zapracovávání hlediska rovnosti žen a mužů do projektů a plánů s významnými 
vlivy na životní prostředí. Metodika se zaměřuje především na projekty rozvojové spolupráce 
(podpora znevýhodňovaných skupin, vzdělávací a osvětová činnost), zohledňování odlišných 
potřeb žen a mužů ve vztahu k jejich přetrvávajícím odlišným sociálním rolím (technické 
normy, příprava projektů a plánů, veřejná doprava – viz níže) a architektonické návrhy zeleně 
(environmentální požadavky, bezpečnost), zdravý životní styl (pozemní a dopravní stavby – 
viz níže) a ochrana spotřebitele a citlivých skupin. V rámci této metodiky je rozpracovávána 
také otázka dopravní obslužnosti.  

Ministerstvo dopravy v roce 2010 naplňovalo při své činnosti ve vztahu k rovnosti žen 
a mužů Dopravní politiku České republiky pro léta 2005 – 2013 (dále Dopravní politika). 
V rámci této dopravní politiky je jako jednou z průřezových zásad, které jsou respektovány 
v rámci všech stanovených priorit, také rovnost šancí a sociální politika. Dále Dopravní 
politika stanovuje, že stát musí zajistit takové podmínky přístupu na přepravní trh, aby 
na něm bylo možné uplatnit výhody jednotlivých druhů dopravy. Dopravci musejí 
uspokojovat přepravní potřeby uživatelů minimálně ve standardní kvalitě stanovené státem. 
Přepravci jsou proto povinni alespoň v minimální kvalitě uspokojovat potřeby všech skupin 
přepravovaných, tj. žen, tělesně postižených, dětí apod.  

Přestože existuje předpoklad, že ženy ovlivňují životní prostředí jinak, než muži (v posledních 
letech se v ČR otevřela například otázka dopadu užívání hormonální antikoncepce na životní 
prostředí), byla genderová dimenze v diskusích o klimatických změnách dosud spíše 
postrádána. Například podle statistického šetření ČSÚ z roku 2011 je žen-řidiček zhruba 
o polovinu méně než mužů, a ženy také ve větší míře než muži využívají městskou 
hromadnou dopravu a více chodí pěšky.  

Další data, která ČR v oblasti žen a životního prostředí sbírá, jsou údaje o zastoupení žen 
a mužů v resortu životního prostředí a podíl absolventek terciárního vzdělávání ze všech 
absolventů přírodních a technických věd a podíl žen mezi vyučujícími těchto oborů.  

 

2.12. Dítě ženského pohlaví 
 

S kategorií děti je v ČR zacházeno častěji jako s homogenní skupinou. Neexistuje dlouhodobá 
statistika, která by děti rozdělovala cíleně na dívky a chlapce a věnovala se specifickým 
problémům a požadavkům dívek a chlapců. Obě pohlaví mají stejný přístup ke vzdělání 
i k lékařské péči, v současné době je více středoškolsky i vysokoškolsky vzdělaných dívek než 
chlapců a jejich podíl klesá až u doktorského studia.  

Podle studií z posledních let se také ukazuje, že dívky dosahují v průměru lepších známek než 
chlapci, a to ve všech předmětech a na všech vzdělávacích stupních. Jak ukazují výstupy 
z projektu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jako „OECD“) s názvem 
Programme for International Student Assessment (PISA) z roku 2009, výsledky českých žáků 
a žákyň doznaly od roku 2000 výrazného zhoršení ve všech sledovaných oblastech 
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(matematika, čtení a přírodní vědy). Čeští žáci a žákyně zároveň v těchto oblastech 
v současnosti nedosahují průměrů zemí OECD. Přitom se ukazuje, že na zhoršení výsledků se 
podílejí zejména zhoršující se chlapci (obzvláště pak v čtenářské a matematické 
gramotnosti). Podíl dívek (14,3 %) s nedostatečnou čtenářskou gramotností je výrazně nižší 
než podíl chlapců (30,8 %). Zároveň platí, že celkové výsledky dívek (513 bodů) jsou výrazně 
vyšší než celkové výsledky chlapců (465 bodů). Ze zemí OECD vyššího rozdílu mezi celkovými 
výsledky dívek a chlapců dosahují jen Slovensko a Slovinsko. V matematické gramotnosti sice 
chlapci (495 bodů) vykazují mírně lepší výsledky než dívky (490 bodů), ovšem oproti roku 
2003 jejich výsledky klesly výrazně více než výsledky dívek. Stejně tak výsledky chlapců 
ve čtení klesají rychleji než výsledky dívek ve čtení a jsou dlouhodobě výrazně horší než 
výsledky dívek ve čtení41. 

Přestože dívky mají stejný přístup ke vzdělání, je nutné říci, že genderové stereotypy 
ve společensky přidělených rolích dívek a chlapců stále přetrvávají. V této oblasti jsou aktivní 
nevládní neziskové organizace, které ve svých projektech pracují se základními a středními 
školami a prosazují genderovou perspektivu jak ve výuce, tak v přístupu k dívkám a chlapcům 
při ostatních aktivitách, jako je výběr dalšího studia a povolání. Jak již bylo uvedeno 
k podkapitole Ženy a vzdělávání, MŠMT ve svém strategickém dokumentu z roku 2013 
plánuje dosáhnout genderově vyrovnaného školství, které vyznačuje těmito třemi znaky: 

1) genderovou paritou, tj. vyrovnanějším zastoupením dívek a chlapců v různých 
segmentech vzdělávacího systému; 

2) rovnými a spravedlivými podmínkami a zacházením s dívkami a chlapci v průběhu 
vzdělávání;  

3) a zahrnutím genderové problematiky do obsahu vzdělávání tak, aby mohlo dojít  
k uvědomění a porozumění genderovým stereotypům v myslích žáků a žákyň.  

Co se týká násilí na dětech, oběti trestných činů nejsou členěny dle pohlaví a také preventivní 
programy jsou zacílené na obě pohlaví. Při Ministerstvu zdravotnictví byla zřízena Pracovní 
skupina pro prevenci násilí na dětech. Ministerstvo se rovněž podílí na plnění příslušných 
úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011 – 2014, 
mimo jiné se zaměřením na edukaci odborníků v oblasti prevence úrazů a násilí – včetně 
oblasti domácího násilí (vypracování manuálu specializačního „Advanced“ vzdělávacího 
modulu dle WHO TEACH VIP a následné ověření tohoto modulu v praxi). V ČR se prevenci 
násilí na dětech věnuje celá řada dokumentů, mezi které patří Národní koncepce rodinné 
politiky, Koncepce péče o ohrožené děti a děti žijící mimo vlastní rodinu, Koncepce státní 
politiky pro oblast dětí a mládeže, Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu 
zneužívání dětí, Národní strategie boje proti obchodování s lidmi a řada dalších. Na období 
2008 - 2018 byla vytvořena Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR. Národní 
koncepce rodinné politiky z roku 2005 uvádí jako jeden ze svých cílů také minimalizaci 
handicapů dětí vyrůstajících v ekonomicky a sociálně oslabených či neúplných rodinách, a to 
tak, aby se vyrovnaly šance v oblasti vzdělávání, uplatnění na trhu práce a ve společnosti. 
Koncepce se věnuje převážně oblasti fungování rodiny, tedy je zaměřena na rodinnou 
politiku, vzdělávání, rodinu a podporu mateřství.  

Genderově specifickou oblastí jsou poruchy příjmu potravy, kde nadále převažují dívky – viz 
kapitola „Ženy a zdraví“. V tomto směru je poukazováno na provázanost poruch příjmu 
potravy a médií, která podporují kosmetický, chirurgický a módní průmysl a tzv. mýtus krásy 
propojený s fenoménem objektivizace ženských těl.  
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 Blíže viz OECD, PISA Country Profiles. <http://pisacountry.acer.edu.au/index.php>. 
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O potenciálně tíživém břemenu domácí práce kladené na dívky neexistuje spolehlivá 
dokumentace, dětská práce je v ČR zakázána. Celkově je nutno říci, že ochrana práv dětí je 
v ČR řešena dostatečně, a to i na legislativní úrovni.  

 

3. SECTION THREE 
Data and statistics 
 

a) V České republice lze za ústřední orgán zodpovědný za sběr statistických dat 
s genderovým aspektem považovat ČSÚ, jenž plní roli národního koordinátora z hlediska 
metodologického - technického ukotvení i zajištění kontinuity, reliability a validity 
shromažďovaných statistických dat a zabezpečení úseků národních resortních statistik 
vztahujících se k genderové rovnosti. Za tímto účelem také vydává s pravidelnou periodicitou 
genderově statistické publikace Zaostřeno na ženy a muže42 a Ženy a muži v datech43. ČR se 
ve spolupráci s tímto odborným pracovištěm ke všem doposud přijatým dokumentům 
týkajícím se postavení mužů a žen a odstranění jejich diskriminace připojila a vzala tím 
na sebe i patřičné závazky, a to i co se týče statistického sledování této problematiky. 
U zjišťovaných a následně vydávaných údajů je tak zajištěna jejich návaznost a následná 
možnost sledovat jejich vývoj v čase. Základní soubor národních indikátorů zjišťovaných 
z různých zdrojů a kompletovaný ve výše uvedených publikacích je uveden v příloze 5.4. této 
zprávy pod názvem „Národní soubor indikátorů“. 

V této souvislosti je nutné upozornit na to, že ČSÚ zde má výlučně nezávislé postavení 
a sehrává jednoznačně pouze expertní roli, bez ohledu na politické tlaky a cíle v této oblasti. 
Zastává také výhradně stanovisko genderového přístupu, který hovoří o rovném postavení 
a rovných příležitostech žen a mužů. Je možné konstatovat, že spolupráce ČSÚ s ostatními 
vládními a státními organizacemi na poli problematiky genderu je poměrně na vysoké 
úrovni: ČSÚ má své zastoupení v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a účastní se též 
pravidelných setkání resortních koordinátorů řešící tuto agendu na jednotlivých 
ministerstvech. Naopak zástupci MPSV i ostatních resortů jsou členy pracovní skupiny 
pro genderovou statistiku zřízenou v ČSÚ a pravidelně se účastní též redakční rady 
k z genderového hlediska nejzásadnější statistické publikaci v ČR Zaostřeno na ženy a muže.  

Významnou roli pak v oblasti rovného postavení obou pohlaví sehrává síť nevládních 
organizací, s níž udržují odborná pracoviště MPSV i ČSÚ aktivní spolupráci. Údaje ČSÚ 
o vybraných ukazatelích sledovaných podle pohlaví jsou vyžadovány zejména jako podklady 
k vypracování národní zprávy, kterou vlády v pravidelných intervalech předkládají příslušným 
orgánům OSN a slouží též pro účely mezinárodní srovnávací statistiky.  

Některé ukazatele se však nedaří sledovat každoročně, jsou závislé na ad-hoc výběrových 
šetřeních, jež probíhají jednou za delší časový úsek či nepravidelně. Jedná se především 
o tyto oblasti:  

- oblast veřejného života a rozhodování (funkcionáři odborů podle pohlaví, vedoucí členové 
v národních nevládních organizacích podle pohlaví a typu organizace, ředitelé a šéfredaktoři 
v televizi a rozhlase a šéfredaktoři a redaktoři v tisku podle pohlaví); 

                                                           
42

 Poslední vydaná verze publikace Zaostřeno na ženy a muže je dostupná na: 
http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/publ/1413-13-r_2013.  
43

 Poslední vydaná verze publikace Ženy a muži v datech je dostupná na: 
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/publ/1417-11-n_2011.  

http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/publ/1413-13-r_2013
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/publ/1417-11-n_2011
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- oblast obyvatelstva a rodin a domácností (rozhodovací pozice v rámci rodiny podle pohlaví, 
péče o děti podle pohlaví pečující osoby, péče o děti podle času věnovaného péči a podle 
pohlaví, péče o ostatní závislé osoby podle pohlaví pečující osoby a péče o ostatní závislé 
osoby podle času věnovaného péči a podle pohlaví); 

- oblast zdraví (hodnocení subjektivního zdravotního stavu podle pohlaví, konzumace 
alkoholu podle pravidelnosti a množství a pohlaví, a pravidelnost cvičení a pěstování 
rekreačních sportů podle pohlaví); 

- oblast práce a mezd (čas strávený neplacenou prací podle pohlaví, volný čas podle pohlaví 
a čas věnovaný osobní péči podle pohlaví). 

V České republice dále existují specifické oblasti sběru dat týkající se etnických menšin podle 
pohlaví a věku, a to zejména z důvodů nejasného definičního uchopení pojmu. Dále v ČR 
chybí úplné statistiky za všechny učitelky a učitele podle věku a z oblasti soudnictví 
a kriminality lze vzhledem k jejímu latentnímu charakteru těžko s přesností podchytit ilegální 
migraci. ČSÚ se taktéž zaměřuje na analýzu výsledků sčítání lidu domů a bytů, neboť jak je 
uvedeno ve zprávě OSN, rozmezí let 2005-2014 je jedinečné v tom, že téměř ve všech zemích 
světa cenzus proběhl či proběhne, a proto bude možné využít data pro jejich následnou 
komparaci. 

b) Jak již bylo uvedeno výše, ČR, resp. odborné oddělení ČSÚ, s pravidelnou periodicitou 
sleduje vybrané ukazatele a zjištěná data analyzuje a posléze publikuje ve specializovaných 
publikacích zaměřených na genderovou statistiku. Z uvedeného minimálního souboru 
genderových indikátorů nejsou v ČR pravidelně sledovány indikátory týkající se trávení 
volného času (Time Use Survey), a času stráveného prací v domácnosti podle pohlaví a druhu 
činnosti (práce v domácnosti, péče o děti), stejně jako údaje o sumačních indexech vlastníků 
půdy a firem podle pohlaví. V současné době nejsou k dispozici ani údaje o ekonomické 
aktivitě propojené s údajem za věk nezletilých dětí, k přístupu k úvěrům podle pohlaví 
a k podílu žen v manažerských pozicích. V této souvislosti je však nutné uvést, že ČSÚ může 
poskytnout většinu z indikátorů navržených za výše uvedené oblasti, navíc pak sleduje řadu 
dalších ukazatelů, a to i za oblasti zde neuvedené (zejména se jedná o statistiky mapující 
stárnutí populace, situaci českých domácností, nadstavbové údaje z oblasti soudnictví 
a kriminality, sociálního zabezpečení či výzkumu a vývoje). 

V rámci odborné aktivity s názvem „Optimalizace sběru dat k hodnocení naplňování principů 
rovných příležitostí žen a mužů“ projektu Optimalizace je prováděna analýza sběru 
statistických dat na národní úrovni za účelem optimalizace sběru statistických dat. V rámci 
této analýzy byly definovány výše zmíněné chybějící indikátory a navržena příslušná 
opatření, jimiž by bylo možné prosadit jejich začlenění do existujících statistických výkazů 
či navržení nových sběrných systémů tak, aby souhrn indikátorů odpovídal podobě schválené 
statistickou komisí UN. 

c) Co se týče přiloženého seznamu indikátorů týkajícího se násilí na ženách, lze konstatovat, 
že v rámci české genderové statistiky většina indikátorů v uvedené specifikaci není plněna, 
a to zejména z dosud nerealizovaných viktimizačních dotazníků, prostřednictvím kterých by 
se požadované informace daly v rozsahu uvedeném v příloze III zjistit. Informace o případech 
domácího násilí jsou v ČR vymezeny rozsahem statistických údajů, které jednotlivé orgány 
činné v trestním řízení sledují. Statistické ukazatele byly rozšířeny tak, aby byly dostupné 
informace nejen o průběhu trestního řízení, ale i o socio - demografických charakteristikách 
násilných a ohrožených osob a jejich vzájemném vztahu. V policejních a soudních statistikách 
je také sledován trestný čin nebezpečné pronásledování (stalking). Ze statistických listů 
soudů a státních zastupitelství, zpracovávaných dosud jen s ohledem na osobu pachatele, 
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nikoli na osobu oběti, lze zjistit, kolik osob bylo stíháno, obžalováno, odsouzeno, jakého 
pohlaví byl pachatel, popř. zda se jednalo o osobu mladistvou. Navíc - pro statistické 
sledování trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí podle §199 Trestního zákona 
byl uveden v roce 2007 do praxe program umožňující sledovat - vedle trestněprávních 
aspektů - i vztah mezi obětí a pachatelem, tj. manželé, bývalí manželé, druh-družka, 
mezigenerační vztahy, popř. osoby vzájemně cizí, pouze obývající společné obydlí.  

Dalším zdrojem poznatků o výskytu domácího násilí v populaci České republiky jsou 
statistická data ze správního řízení ve věcech přestupků proti občanskému soužití 
podle § 49 odst. 1 písm. a), c), e) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Získané informace 
nasvědčují tomu, že ublížení na cti, vyhrožování újmou na zdraví, drobná újma na zdraví, 
hrubé jednání a schválnosti provázejí soužití v řadě domácností s nezletilými dětmi. V této 
souvislosti je nutné zmínit reprezentativní sociologický výzkum realizovaný v roce 2001 
a 2006, který provedla agentura STEM44, jehož výsledky lze velkou část indikátorů pokrýt. 
Česká republika má však velký zájem na sběru těchto dat a zmíněné indikátory navrhne 
do optimalizačních návrhů v rámci projektu Optimalizace zmíněného v bodu výše. 

d) V rámci české genderové statistiky jsou zmiňované indikátory většinou sledovány, 
a to z více datových zdrojů, s velkou periodicitou a včetně vývojových řad příslušnosti žen 
k těmto skupinám v čase. ČR v tomto směru navazuje na indikátory Rady EU, které vytváří 
v návaznosti na kritické oblasti Pekingské deklarace a akční platformy. 

Údaje o ženách podle věku a místa bydliště a dalších průřezových charakteristik (jako je 
např. rozložení na území ČR dle regionů) jsou sledovány ČSÚ45 a statistické informace 
ohledně žen s HIV/AIDS jsou sledovány prostřednictvím Státního zdravotního ústavu46. 

 

4. SECTION FOUR 
Emerging priorities 
 

Převážná většina opatření plánovaných v oblasti zlepšení postavení žen v nejbližších několika 
letech byla již zmíněna v předešlých částech zprávy. Zásadním koncepčním dokumentem 
bude Strategie rovnosti žen a mužů na roky 2014 – 2020, jejíž tvorba právě probíhá a v roce 
2014 se plánuje její předložení vládě ČR a implementace. Strategie bude obsahovat celou 
řadu cílů, a to i v oblastech týkajících se zájmů Pekingské deklarace a akční platformy.  

Hlavním cílem pro ČR v oblasti zastoupení žen v rozhodovacích pozicích je dosáhnout 
vyrovnanějšího zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích ve veřejné i soukromé sféře. 
Za tímto účelem bude zpracován a předložen vládě ČR Akční plán pro vyrovnané zastoupení 
žen a mužů v rozhodovacích pozicích a v té souvislosti budou stanovena objektivní a 
transparentní pravidla pro obsazování rozhodovacích pozic. V této oblasti je také počítáno se 
systematickou podporou profesního rozvoje a vzdělávání žen.  

Dalším cílem ČR v následujících letech je posílit ekonomickou nezávislost žen, snížit rozdíl 
v odměňování žen a mužů a zvýšit zaměstnanost žen na 65 %. S tím souvisí zajištění 
dodržování právních předpisů v oblasti stejného odměňování za stejnou práci nebo za práci 

                                                           
44

 Stručné shrnutí výzkumu lze nalézt zde: http://www.domacinasili.cz/statistiky/reprezentativni-vyzkum-2006-
stem/.  
45

 Statistiky týkající se osob dle místa bydliště a seniorů jsou dostupné zde: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/seniori, 
http://www.czso.cz/xa/redakce.nsf/i/casove_rady_lide__time_series_people.  
46

 Statistika HIV a AIDS je dostupná zde: 
http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/HIV_AIDS/rocni_zpravy/2013/HIV_AIDS_12_2013.pdf.  

http://www.domacinasili.cz/statistiky/reprezentativni-vyzkum-2006-stem/
http://www.domacinasili.cz/statistiky/reprezentativni-vyzkum-2006-stem/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/seniori
http://www.czso.cz/xa/redakce.nsf/i/casove_rady_lide__time_series_people
http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/HIV_AIDS/rocni_zpravy/2013/HIV_AIDS_12_2013.pdf
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stejné hodnoty, podpora genderově netradičních zaměstnání pro muže i ženy (zejména 
prostřednictvím rekvalifikací a formou osvětových kampaní), podpora a zavádění 
genderových auditů ve veřejné a soukromé sféře a implementace jejich výsledků do 
interních směrnic, či systematická podpora podnikání žen a zavádění cílených programů pro 
zvýšení počtu žen – podnikatelek. V kontextu trhu práce je záměrem ČR také monitorování 
a prevence sexuálního obtěžování žen na pracovišti.  

Dalším důležitým záměrem v současnosti i v budoucích letech je vytvoření celospolečenských 
podmínek pro efektivní slaďování pracovního, soukromého a rodinného života. Jeho součástí 
je zvýšení podpory rodičů s malými dětmi, zajištění kapacit předškolních zařízení péče o děti 
a rozšíření nabídky flexibilních forem práce. Další součástí tohoto záměru je zajištění 
dostatečné kapacity služeb poskytujících péči o závislé osoby a jejich zkvalitňování zejména 
rozšiřováním stávajících kapacit, posilováním terénních a odlehčovacích služeb a posílením 
spolupráce s NNO. Za důležité považuje ČR také posilování veřejné diskuze o participaci 
mužů na péči o rodinné příslušníky a na domácích pracích.  

Co se týká oblasti žen a vzdělávání, zde je hlavním cílem posilování rovnosti žen a mužů 
ve vzdělávacím systému, tj. snížení horizontální i vertikální genderové segregace mezi 
vyučujícími i studujícími, zvýšení citlivosti k genderovým otázkám ve školství, 
a zrovnoprávnění postavení žen a mužů ve vědě, výzkumu a inovacích.  

Mezi prioritní témata ČR patří násilí na ženách. Dlouhodobým cílem země je snížení výskytu 
všech forem genderově podmíněného násilí a zajištění důstojného a rovného požívání všech 
práv ženami i muži. Jak již bylo uvedeno v podkapitole „Násilí na ženách“, na léta 2011 – 
2014 byl vytvořen a schválen Národní akční plán prevence domácího násilí. Pro tvorbu 
akčního plánu na období následující, tj. na léta 2015 – 2018, je již ustavena pracovní skupina 
v rámci Výboru pro prevenci domácího násilí, která mimo jiné navrhla rozšířit zaměření 
nového akčního plánu o další formy násilí na ženách tak, aby byl v souladu s Úmluvou Rady 
Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. V kontextu ČR se jedná 
zejména o nebezpečné pronásledování a znásilnění, což jsou formy násilí, které často souvisí 
s domácím a partnerským násilím. Další formy násilí na ženách uvedené v Úmluvě jako 
například nucené sňatky či ženská obřízka nejsou v ČR tak časté, resp. tato problematika by si 
zasloužila podrobnější zmapování. Zjištění informací a zajištění informovanosti v oblasti 
škodlivých tradičních praktik, zejména ženské obřízky. 

Cílem, který se prolíná napříč různými tématy Pekingské deklarace a akční platformy, je 
uplatňování principu gender mainstreamingu. Strategie s ním počítá jak při formulaci politik 
a opatření veřejné správy, tak i v oblastech médií, životního prostředí, sportu, veřejné 
dopravy, kultury, veřejného a virtuálního prostoru.  

V neposlední řadě je v budoucích letech cílem země posílit celistvost a funkčnost 
institucionální struktury pro prosazování politiky rovnosti žen a mužů. Prostřednictvím 
funkční institucionální struktury bude zajištěno systematické uplatňování rovnosti žen 
a mužů i gender mainstreamingu. Vlivem organizačních změn ve výkonné moci státu bude 
v nejbližší době nutné vytvořit organizační podmínky pro celostátní koordinaci agendy 
rovnosti žen a mužů z důvodu jejího převedení do působnosti Ministerstva lidských práv. 
Součástí tohoto cíle je definování genderové agendy jako průřezové priority pro všechny 
orgány státní správy a samosprávy, nebo dobudování a zkvalitnění systému institucionálních 
kapacit na celostátní, regionální i místní úrovni – například tzv. gender focal points či posílení 
činnosti Kanceláře veřejného ochránce práv (s jehož činností se aktuálně pojí návrh 
na novelizaci tzv. Antidiskriminačního zákona). Důležitým krokem je také posílení role Rady 
vlády pro rovné příležitosti žen a mužů v monitorování naplňování Strategie a Priorit, 
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zejména prostřednictvím doporučení k prioritním oblastem a monitorováním reálného stavu 
implementace Strategie. 

Jak bylo již zmíněno v části „Ženy a ozbrojený konflikt“, v roce 2014 vzniká Akční plán 
Ministerstva obrany k provádění Rezoluce RB OSN 1325, o ženách, míru a bezpečnosti 
a Rezoluce RB OSN 1820, o sexuálním násilí během ozbrojených konfliktů. Jak bylo také 
diskutováno například na 964. zasedání Výboru pro rozvojovou pomoc OECD dne 14. května 
2013, kde byla ČR přijata za řádného člena tohoto Výboru, ČR souhlasí s tím, že oblast 
rozvoje v období po roce 2015 by měla zahrnovat jak otázky chudoby, tak otázky spojené 
s udržitelným rozvojem. Sociální a ekonomický rozvoj, udržitelnost životního prostředí, mír 
a bezpečnost by měly zůstat základem nových „Millennium Development Goals“ (MDGs).  
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5. PŘÍLOHY 
 

5.1. Proces přípravy Zprávy 
 

Zprávu vypracoval vnitrostátní koordinátor agendy rovnosti žen a mužů v ČR, kterým je 
oddělení rovných příležitostí žen a mužů (toho času) při Ministerstvu práce a sociálních věcí 
ČR. Do samotné tvorby zprávy byl zapojen tým odbornic na jednotlivé kritické oblasti 
a na sběr statistických dat, které vycházely jak z aktuálních dat, tak z informací z předchozích 
let. Statistická data mapují období maximálně do roku 2013, jelikož novější data nebyla ještě 
k dispozici, u faktických událostí zahrnující například legislativní změny je ve zprávě zmíněno 
také období prvního trimestru roku 2014. 

Jako podklad pro přípravu zprávy sloužily souhrnné zprávy od jednotlivých resortů, které 
mají každoročně za úkol vyhodnocovat plnění opatření k Souhrnné zprávě o plnění Priorit 
a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže. Jak již bylo napsáno 
v úvodu této zprávy, Priority jsou základním koncepčním dokumentem v oblasti rovných 
příležitostí žen a mužů na úrovni vlády ČR a jedná se o dokument, který je každoročně vládou 
ČR schvalován. Kromě zpráv resortů o plnění opatření, pracovalo Oddělení s informacemi 
z ČSÚ, se kterým dlouhodobě úzce spolupracuje, ale i s daty, které zpracovává Úřad vlády ČR, 
Policie ČR, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, nebo Eurostat. Při tvorbě zprávy 
bylo dále vycházeno ze zpráv dalších partnerů z oblasti neziskového a akademického sektoru, 
kteří byli požádáni o shrnutí nejdůležitějších úspěchů ve své činnosti od roku 2009. Zpráva 
byla poté poslána k připomínkování členkám a členům výborů a pracovní skupiny zřízených 
při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, tj. Výboru pro institucionální zabezpečení 
rovných příležitostí žen a mužů, Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného 
života, Výboru pro prevenci domácího násilí, Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů 
v politice a rozhodovacích pozicích a Pracovní skupiny Muži a rovnost žen a mužů.  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt na Oddělení: 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Oddělení rovných příležitostí žen a mužů 
Na Poříčním právu 1 
128 01 Praha 1 
Česká republika 
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Případová studie A  
 

Kongres žen 
 

Kongres žen je neziskovou iniciativou organizací, institucí a osobností z neziskového, 
akademického, uměleckého, veřejného i soukromého sektoru. Jeho první ročník se konal 
15. června 2013 v Praze, a byl tematicky věnován postavení žen na trhu práce a s ním 
souvisejícím tématům. Téma bylo vybráno proto, že ekonomická aktivita žen je považována 
za základ jejich nezávislosti, sebevědomí a plnohodnotného uplatnění ve společnosti. 
Organizátorky akce vycházejí z přesvědčení, že společnost by měla ženám umožnit, aby se 
mohly svobodně rozhodnout, zda pracovat, vychovávat děti, nebo oboje – a vytvořit k tomu 
odpovídající podmínky.  

Postavení žen na trhu práce je navíc téma, které se dotýká žen napříč věkovými skupinami, 
profesemi, sociálními a etnickými skupinami. Cílem akce bylo proto oslovit ženy napříč všemi 
těmito skupinami a dát hlas také marginalizovaným skupinám žen: migrantkám, příslušnicím 
etnických menšin, handicapovaným ženám, apod. Kongres poskytl ženám možnost 
vzájemného síťování a sdílení zkušeností, prostor pro diskuze o současném postavení žen 
v ČR a inspiraci k formulování jejich představ o dalším směřování.  

V několika sálech a saloncích probíhaly zároveň panelové diskuze, workshopy, semináře 
a diskuzní kavárny, prostor měl také vymezené koučovací zóny pro ženy se zájmem 
o poradenství v profesním rozvoji. Akce měla také bohatý doprovodný kulturní program – 
představení pro děti, venkovní koncert, promítání filmů, divadlo, atp.  

Důležitým výstupem Kongresu žen je rezoluce, kterou pořadatelky vyzvaly českou vládu k: 

 vytvoření příznivého prostředí a podmínek pro profesní uplatnění žen; 

 důslednému boji proti násilí na ženách; 

 zlepšení postavení samoživitelek; 

 řešení nerovného postavení seniorek; 

 úpravě podmínek flexibilních forem práce a podpoře zaměstnavatelských subjektů, 

které nabízejí flexibilní pracovní dobu; 

 zajištění dostatečných kapacit školek a jeslí pro děti. 

Rezoluce Kongresu žen včetně petic byla předána při příležitosti Mezinárodního dne rovnosti 

žen a mužů 19. června 2013 Úřadu vlády, Poslanecké sněmovně a Senátu. Text rezoluce byl 

rovněž zaslán všem předsedům politických stran zastoupených v Parlamentu ČR s tím, aby jej 

při sestavování vládního programu vzali v potaz.  

Kongres žen je první a zatím největší akcí tohoto druhu v České republice – akci navštívilo 

kolem 800 žen. Organizátorky by rády z Kongresu žen vytvořily každoroční tradici, realizace 

akce je ale zásadně vázaná na dostatečné finanční prostředky a personální kapacity. 

Pozitivním jevem je, že prvního Kongresu žen si všimla celá řada médií a přinesla o něm 

zprávu. Akce tohoto typu jsou vítaným nástrojem zviditelňování tématu rovnosti žen a mužů 

a podporují jeho propagaci a gender mainstreaming napříč celou společností.  

Více informací o akci je dostupných online na: http://www.kongreszen.cz/ 
Seznam mediálních výstupů z akce je dostupný online na: 
http://padesatprocent.cz/cz/zpravodajstvi/kongres-zen-je-uspesne-za-nami-tim-ale-vse-
teprve-zacina  

http://www.kongreszen.cz/
http://padesatprocent.cz/cz/zpravodajstvi/kongres-zen-je-uspesne-za-nami-tim-ale-vse-teprve-zacina
http://padesatprocent.cz/cz/zpravodajstvi/kongres-zen-je-uspesne-za-nami-tim-ale-vse-teprve-zacina
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5.2. Případová studie B  
 

Tvorba strategie rovnosti žen a mužů na léta 2014 - 2020 
 

Tato případová studie popisuje vznik zásadního strategického dokumentu pro oblast rovnosti 
žen a mužů v ČR. Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2014 – 2020 (dále jako „Strategie“) 
bude rámcovým vládním dokumentem, na kterém v současné době pracuje oddělení 
rovných příležitostí žen a mužů. Oporu bude mít v každoročně aktualizovaném dokumentu 
Priority a postupy vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže (dále jako 
„Priority“) a to zejména v podobě stanovení cílů, kterých bude třeba v období 2014 – 2020 
dosáhnout právě prostřednictvím definování konkrétních úkolů v Prioritách i stanovením 
tzv. minimálního standardu, který již byl více či méně na jednotlivých resortech dosažen a je 
třeba jej nadále zachovat. Strategie zároveň poskytne širší rámec a doplnění dalším 
strategickým a koncepčním dokumentům vlády ČR, které se pojí s genderovou agendou. 
Jakožto hlavní strategický dokument na vládní úrovni by měla být zohledněna 
při implementaci dalších strategických dokumentů. Tyto další strategické dokumenty buď již 
zahrnují základ pro promítnutí genderové otázky v rámci daného tématu, nebo toto téma 
není v daném strategickém dokumentu explicitně zmíněno a strategie by měla poskytnout 
vodítko i pro takový typ dokumentu. Těmito dalšími strategickými dokumenty jsou zejména: 

 Východiska Strategie rovných příležitostí pro ženy a muže 2011 – 2015,47  

 Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí 
pro ženy a muže48  

 Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011 – 2014,49 

 Národní program reforem ČR,50 

 Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na léta 
2010 – 2014,51  

 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017,52 

 Strategie sociálního začleňování,53 

 Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Společné soužití v roce 
2013, 

 Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v České republice na období 2012 – 
2015,54 

                                                           
47

 Východiska Strategie rovných příležitostí pro ženy a muže 2011 – 2015 jsou dostupná online v českém jazyce 
na: http://www.mpsv.cz/files/clanky/12201/vychodiska-strategie_priority_15-9-2011.pdf  
48

 Usnesení vlády ČR ze dne 15. Května 2013 č. 348 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při 
prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v roce 2012 dostupné v českém jazyce online: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/15493/priority_2013.pdf  
49

 Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011 – 2014 je dostupný online v českém a anglickém 
jazyce na: http://www.mpsv.cz/cs/12184 
50

 Národní program reforem ČR je dostupný v anglickém jazyce online na: 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_czech_en.pdf 
51

 Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na léta 2010 – 2014 je 
dostupný online v anglickém jazyce na: http://icv.vlada.cz/assets/vydavatelstvi/vydane-publikace/National-
plan-for-the-creation-of-equal-opportunities-for-persons-with-disabilities-2010-2014.pdf  
52

 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 je dostupný online v českém 
jazyce na: http://www.mpsv.cz/cs/14540 
53

 Strategie sociálního začleňování je dostupná online v českém jazyce na: http://www.mpsv.cz/cs/17081 
54 Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v České republice na období 2012 – 2015 je dostupná online 
v anglickém jazyce na: www.mvcr.cz/.../national-strategy-to-combat-trafficking-in-human- beings2012-2015-
pdf.aspx 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/12201/vychodiska-strategie_priority_15-9-2011.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/15493/priority_2013.pdf
http://www.mpsv.cz/cs/12184
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_czech_en.pdf
http://icv.vlada.cz/assets/vydavatelstvi/vydane-publikace/National-plan-for-the-creation-of-equal-opportunities-for-persons-with-disabilities-2010-2014.pdf
http://icv.vlada.cz/assets/vydavatelstvi/vydane-publikace/National-plan-for-the-creation-of-equal-opportunities-for-persons-with-disabilities-2010-2014.pdf
http://www.mpsv.cz/cs/14540
http://www.mpsv.cz/cs/17081
http://www.mvcr.cz/.../national-strategy-to-combat-trafficking-in-human-%20beings2012-2015-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/.../national-strategy-to-combat-trafficking-in-human-%20beings2012-2015-pdf.aspx
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 Národní strategický plán rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013,55  

 Strategie regionálního rozvoje ČR na roky 2007 – 2013,56 

 Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 – 2015,57 

 Usnesení vlády České republiky ze dne 19. ledna 2011 č. 48 o opatřeních k řízení 
ekonomické migrace, ochraně práv osob migrujících za prací a realizaci návratů 
a další. 

Strategie bude také fungovat jako základní rámec pro případné budoucí akční plány, které 
budou některé z jejích témat více rozpracovávat – například již dříve zmíněný Akční plán 
pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích. Díky propojení specifických 
témat s průřezovou Strategií tak bude možné zlepšovat reálný stav dosud systematicky 
neřešených komplexních agend, jako je např. vícenásobná diskriminace, případně posilovat 
genderové hledisko v oblastech, pro které již strategické dokumenty existují (např. sociální 
vyloučení). Při formulování cílů a opatření vychází strategie také z dalších zdrojů, kterými 
jsou zejména výstupy z vnitrostátních statistických zjištění, publikované především ČSÚ 
a dále předchozí Souhrnné zprávy o plnění priorit a postupů vlády při prosazování rovných 
příležitostí žen a mužů. 

Samotné tvorbě Strategie předcházelo provedení podrobné vstupní analýzy. Do její tvorby 
byli zapojeni zástupci a zástupkyně z neziskového a akademického sektoru, členky a členové 
výborů a pracovní skupiny Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a zástupci Kanceláře 
veřejného ochránce práv. Během tvorby Strategie byla vytvořena expertní skupina složená 
z odbornic a odborníků na genderovou problematiku, která aktivně spolupracuje 
s pracovnicemi z Oddělení. Strategie vzniká v rámci projektu Optimalizace (již ve zprávě 
zmíněného) a vychází také z mezinárodní spolupráce – ČR v tomto směru sdílí dobrou praxi 
se Slovenskou republikou a Rakouskem. Dokončení Strategie je plánováno na polovinu roku 
2014, kdy bude k jejímu představení uspořádána konference.  

                                                           
55

 Národní strategický plán rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 je dostupný online v českém jazyce na: 
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/koncepce-a-strategie/narodni-strategicky-plan-
rozvoje-venkova.html 
56

 Strategie regionálního rozvoje ČR na roky 2007 – 2013 je dostupná online v českém jazyce na: 
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Strategie-
regionalniho-rozvoje-Ceske-republiky-na 
57

 Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 – 2015 je dostupná online v anglickém jazyce na: 
http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/strategie-boje-proti-socialnimu-vylouceni  

http://www.mpsv.cz/cs/12352
http://www.mpsv.cz/cs/12352
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/koncepce-a-strategie/narodni-strategicky-plan-rozvoje-venkova.html
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/koncepce-a-strategie/narodni-strategicky-plan-rozvoje-venkova.html
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Strategie-regionalniho-rozvoje-Ceske-republiky-na
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Strategie-regionalniho-rozvoje-Ceske-republiky-na
http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/strategie-boje-proti-socialnimu-vylouceni
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5.3. Statistická data k jednotlivým oblastem PAP 
 

Tab. č. 1 – Učitelé/učitelky na jednotlivých typech a druzích škol podle pohlaví 

 

 

Tab. č. 2 – Počty vykázaných osob v ČR v letech 2007 - 2014: 

Počet 
vykázaných 
osob  

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 

Rok  862  679  778  1058  1430  1407  1361 
Zdroj: Bílý kruh bezpečí 

 

VZDĚLÁNÍ EDUCATION

Učitelé na jednotlivých typech a druzích škol podle pohlaví 

Teachers, total and as % of female and male teachers: by type and k ind of school 

Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Source: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR

2010/2011 2011/2012 2012/2013

Mateřské školy Nursery schools

učitelé celkem 25 737  26 781  27 739  Teachers, total

učitelky (%) . . . Teachers - Women, %

učitelé muži (%) . . . Teachers - Men, %

Základní školy Basic schools

učitelé celkem 58 023  57 815  57 669  Teachers, total

učitelky (%) 84,1  84,3  84,2  Teachers - Women, %

učitelé muži (%) 15,9  15,7  15,8  Teachers - Men, %

Střední školy celkem Secondary schools, total

učitelé celkem 45 385  43 876  41 789  Teachers, total

učitelky (%) 58,9  59,1  59,7  Teachers - Women, %

učitelé muži (%) 41,1  40,9  40,3  Teachers - Men, %

Konzervatoře Conservatoires

učitelé celkem 1 030  1 121  1 127  Teachers, total

učitelky (%) 50,0  49,0  49,8  Teachers - Women, %

učitelé muži (%) 50,0  51,0  50,2  Teachers - Men, %

Vyšší odborné školy Higher professional schools

učitelé celkem 1 841  1 891  1 876  Teachers, total

učitelky (%) 62,8  60,7  63,0  Teachers - Women, %

učitelé muži (%) 37,2  39,3  37,0  Teachers - Men, %

Vysoké školy Universities

akademičtí pracovníci 

   celkem 22 119  21 816  21 339  Academic staff, total

   akademičtí pracovníci

     - ženy (%) 35,2  35,3  35,6  Academic staff - Women, %

   akademičtí pracovníci

     - muži (%) 64,8  64,7  64,4  Academic staff - Men, %

  Pozn.: Vysoké školy - údaje pouze za veřejné vysoké 

      školy, akademičtí pracovníci 

      ve fyzických osobách k 31. 12.

  Včetně škol zřízených pro žáky se speciálními 

      vzdělávacími potřebami.

  Od roku 2006/07 se samostatně nevykazují 

      učitelé za gymnázia, střední odborné školy 

      a střední odborná učilitě, k dispozici jsou 

      pouze souhrnné údaje za střední školy.

Note: Universities - data for public universities only, academic

   staff as headcount as at 31 December.

Included are schools for pupils with special 

   educational needs.

Since 2006/07 teachers in grammars schools, secondary

    technical schools and secondary vocational schools

    are not reported saparately, available are only

    aggregate data on secondary schools.

Ukazatel Indicator

Školní rok

School year
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Tab. č. 3 - Počty Policií ČR zjištěných a objasněných trestných činů 
nebezpečného pronásledování  
 

 

Rok  2010  2011  2012  2013 

Zjištěno  537  535  485  520 

Objasněno  390  410  349  380  

Vyšetřované a 
stíhané osoby  

314 (z toho 35 žen) 380 (27 žen) 321 (38 žen) 328 (27 žen) 

 

Tab. č. 4 – Počty trestných činů týrání osoby žijící ve společném obydlí v letech 2009 - 2013 
 

Trestný čin týrání 
osoby žijící ve 
společném obydlí 

2009  2010  2011  2012  2013 

zjištěno skutků  507  568  661  603  572 

objasněno skutků  410  477  534  556  490 

stíháno osob  384  436  485  463  392  

- z toho ženy  
 

16  18  11  13  14 

 
Tab. č. 5 - Počty zjištěných a objasněných trestných činů znásilnění v letech 2009 – 2013 
 

Rok  2009  2010  2011  2012  2013 

Zjištěno  480  586  675  669  589 

Objasněno  343  437  468  539  545 

Vyšetřované 
a stíhané osoby  

315  377  405  404  366 

                                                                                                                                                  Zdroj: Policie ČR 

 
Tab. č. 6 - Ženy v českých vládách 2009 - 2014 

 
Zdroj: Fórum 50 % 

Premiér 
 

Od Do Celkový 
počet 
členů 
vlády 

Celkový 
počet žen 
za celé 
funkční 
období 
vlády 

Podíl 
žen za 
celé 
funkční 
období 
vlády 

Počet ministryň ve 
funkci po celé 
funkční období 

vláda Jana 
Fischera 

8.5.2009 25.6.2010 17 4 23,5 % 3 

vláda Petra 
Nečase 

13.7.2010 10.7.2013 29 3 18,8 % 0 

vláda Jiřího 
Rusnoka 

10.7.2013 29.1.2014 15 1 6,7 % 1 

vláda 
Bohuslava 
Sobotky 

29.1.2014 dosud 17 3 17,65 % 3 
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Tab. č. 7: Zastoupení žen na jednotlivých úrovních vedení státní správy 

 
Úroveň vedení  2009  2010  2011  2012  2013 

Ministr/ministryně  16,7 %  0,0 %  6,7 %  18,8 %  6,7 % 

Náměstek/náměstkyně  16,3 %  13,0 %  8,9 %  13,6 %  14,1 % 

Ředitel/ředitelka odboru  29,0 %  31,2 %  28,4 %  30,8 %  33,9 % 

Vedoucí oddělení  37,1 %  40,6 %  38,0 %  40,7 %  42,3 % 

Ostatní odborní 
pracovníci/pracovnice  

58,4 %  63,8 %  61,0 %  62,1 %  Nedostupn
ý údaj 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 

Tab. č. 8 - Zastoupení žen v rámci soudnictví v roce 2013 

 

celkem 

Soudci  

celkem  
Nejvyšší 
správní 
soud ČR 

Nejvyšší soud 
ČR 

vrchní soudy 
krajské 
soudy 

okresní 
soudy 

ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži 

do 30 - - - - - - - - - - - - 

31-40 493 391 1 6 - 5 1 1 33 87 458 292 

41-50 576 349 3 2 1 12 15 16 173 140 384 179 

51-60 527 285 4 3 9 17 25 42 223 121 266 102 

61-70 268 166 4 5 5 16 25 16 129 58 105 71 

celkem 1 864 1 191 12 16 15 50 66 75 558 406 1 213 644 

Struktura podle pohlaví (%) 

do 30 - - - - - - - - - - - - 

31-40 56% 44% 14% 86% - 100% 50% 50% 28% 73% 61% 39% 

41-50 62% 38% 60% 40% 8% 92% 48% 52% 55% 45% 68% 32% 

51-60 65% 35% 57% 43% 35% 65% 37% 63% 65% 35% 72% 28% 

61-70 62% 38% 44% 56% 24% 76% 61% 39% 69% 31% 60% 40% 

celkem 61% 39% 43% 57% 23% 77% 47% 53% 58% 42% 65% 35% 
Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Český statistický úřad 

 
 
Tab. č. 9 - Zastoupení žen a mužů ve správních a dozorčích radách státních podniků 
a akciových společnostech  s vlastnickým podílem státu, ve kterých Ministerstvo průmyslu 
a obchodu spravuje majetkový podíl státu (k 31. 12. 2013) 
 
 Představenstva Dozorčí rady Celkem 

ženy muži ženy muži ženy muži 

s. p. x x 16 32 16 32 

a. s. x x 0 11 0 11 

Celkem x x x x 16 43 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
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Graf č. 1 - Vývoj míry ohrožení příjmovou chudobou v letech 2007 – 2011 
 

 
 

Graf č. 2 – Vývoj v počtu ředitelek sekce nebo odboru na MO v letech 2008 - 2013 
 

 
Zdroj: Ministerstvo obrany ČR 

 

Graf č. 3 – Vývoj v počtu vedoucích oddělení na MO v letech 2008 - 2013 
 

 
Zdroj: Ministerstvo obrany ČR 

% ředitelek sekce a odboru na MO (k 31. 12.)

3,6%

5,8%
6,9%

19,0%

16,1%

20,5%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

% žen - vedoucích oddělení na MO (k 31. 12.)

7,9% 8,3%

15,8%
17,6% 17,4%

19,8%

2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Další doplňující statistická data k jednotlivým oblastem PAP 

 
        

      
Akademičtí pracovníci na veřejných vysokých 
školách  

  Academic staff at public 
universities  

    
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

  

Source: Ministry of Education, Youth and 
Sports of the CR 

Ukazatel 
Školní rok/School year  

Indicator 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Pedagogičtí pracovníci 
VaV 

 
  

 
  Teaching staff of R&D 

celkem 523   529   522   362   Total 

ženy (%) 26,6   27,8   30,1   32,0   Women (%) 

muži (%) 73,4   72,2   69,9   68,0   Men (%) 

Profesoři          Professors 

celkem 2 553   2 526   2 496   2 494   Total 

ženy (%) 12,9   13,5   14,1   14,1   Women (%) 

muži (%) 87,1   86,5   85,9   85,9   Men (%) 

Docenti  
 

  
 

  Readers 

celkem 4 294   4 323   4 318   4 197   Total 

ženy (%) 23,5   23,9   24,2   24,8   Women (%) 

muži (%) 76,5   76,1   75,8   75,2   Men (%) 

Odborní asistenti          Fellowship 

celkem 12 039   11 717   11 728   11 548   Total 

ženy (%) 39,5   39,8   40,2   40,4   Women (%) 

muži (%) 60,5   60,2   59,8   59,6   Men (%) 

Asistenti  
 

  
 

  Assistants 

celkem 2 387   2 199   2 028   2 004   Total 

ženy (%) 47,8   50,1   49,3   49,4   Women (%) 

muži (%) 52,2   49,9   50,7   50,6   Men (%) 

Lektoři          Lecturers 

celkem 842   825   724   734   Total 

ženy (%) 59,3   60,5   59,5   58,9   Women (%) 

muži (%) 40,7   39,5   40,5   41,1   Men (%) 

Pozn.: Vysoké školy - údaje 
pouze za veřejné vysoké 
školy, akademičtí pracovníci 
ve fyzických osobách k 31. 
12.   

  

Note: Universities - data for public universities only; 
academic staff (headcount) as at 31 December.   
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Děti, žáci a studenti na jednotlivých typech a druzích škol podle pohlaví  

Children, pupils and students, total and girls and boys: by type and kind of school  

Source: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR 

 

Indicator 

Školní rok/ 

 
      

School year  

 
      

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

 
      

Nursery schools       

 
      

Children, total 328 612   342 521   354 340   

 
      

Girls 157 799   164 387   170 705   

 
      

Boys 170 813   178 134   183 635   

 
      

Basic schools       

 
      

Pupils, total 789 486   794 642   807 950   

 
      

Girls 381 028   384 212   391 115   

 
      

Boys 408 458   410 430   416 835   

 
      

Grammar schools       

 
      

Pupils, total 139 066   134 965   131 013   

 
      

Girls 80 991   78 071   75 035   

 
      

Boys 58 075   56 894   55 978   

 
      

Grammar schools 
  (4-year study)       

 

      

Pupils, total 55 251   52 040   49 369   

 
      

Girls 34 516   32 314   30 365   

 
      

Boys 20 735   19 726   19 004   

 
      

Grammar schools 
  (6- or 8-year study)       

 

      

Pupils, total 83 815   82 925   81 644   

 
      

Girls 46 475   45 757   44 670   

 
      

Boys 37 340   37 168   36 974   

 
      

Fields of education 
  of secondary schools 
  without A-level exam.       

 

      

Pupils, total 110 636   105 738   102 523   

 
      

Girls 37 178   35 500   34 517   

 
      

Boys 73 458   70 238   68 006   

 
      

Fields of education 
  (technical) of secondary 
  schools with A-level 
  examination       

 

      

Pupils, total 283 216   260 517   237 218   

 
      

Girls 144 720   133 831   122 657   

 
      

Boys 138 496   126 686   114 561   

 
      

Conservatoires       

 
      

Pupils, total 3 560   3 557   3 655   

 
      

Girls 2 176   2 171   2 247   

 
      

Boys 1 384   1 386   1 408   

 
      

Higher professional  
  schools       

 

      

    Students, total 29 793   29 329   28 975   

 
      

Women 21 455   20 945   20 639   

 
      

Men 8 338   8 384   8 336   

 
      

Universities       

 
      

    Students, total 396 047   392 176   381 272   

 
      

Women 221 568   219 698   214 384   

 
      

Men 174 479   172 478   166 888   
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Mezinárodní srovnání - podíly studujících žen (ISCED 5-6) v jednotlivých oborech, 2011 

International surveys - ISCED 5-6 female students by field, 2011 

Pramen / Source: Eurostat, 04/09/2013; 
v % z celkového počtu studentů daného 
oboru 
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EU 27
1)
 55,2  76,4  65,3  58,1  37,6  25,7  49,7  73,9  49,1  

EU 28, incl.:   
 

  
 

  
 

  
 

  

Belgium 55,3  71,7  56,4  54,0  25,8  20,4  54,0  73,3  48,9  

Bulgaria 55,1  71,3  67,9  63,3  45,7  31,3  48,1  65,9  45,3  

Czech Republic 57,2  79,5  66,7  63,5  35,6  25,3  56,7  78,2  43,9  

Denmark 57,6  71,3  63,7  52,8  35,1  34,4  59,5  80,2  23,8  

Estonia 59,7  90,1  72,9  65,3  38,3  24,9  52,2  87,1  48,2  

Finland 54,0  79,8  70,4  59,5  38,2  19,0  51,2  82,4  64,5  

France 54,8  77,1  67,0  60,1  35,4  25,8  44,8  71,6  43,2  

Croatia 57,3  94,0  70,1  65,7  42,4  27,6  51,0  76,5  30,4  

Ireland 51,7  73,6  58,9  52,3  37,0  14,8  42,2  75,4  44,7  

Italy 57,6  82,0  74,0  57,7  52,0  33,5  48,2  66,1  52,2  

Cyprus 49,8  81,8  69,7  43,1  38,1  25,9  62,3  65,2  64,4  

Lithuania 59,0  76,1  72,5  66,5  36,9  19,8  49,9  81,9  42,8  

Latvia 61,1  88,1  75,8  66,6  31,4  21,5  48,4  84,9  51,3  

Luxembourg 52,1  66,9  64,9  50,9  31,8  19,4  48,0  70,0  . 

Hungary 55,9  82,0  62,9  64,1  33,0  18,3  43,9  72,5  58,7  

Malta 56,0  80,3  60,9  57,8  30,7  23,4  28,0  67,6  59,3  

Germany 50,6  70,1  65,8  51,5  35,6  18,5  47,9  75,7  47,6  

Netherlands 51,8  72,1  54,5  47,9  21,6  18,1  55,2  72,7  48,0  

Poland 59,9  79,4  70,7  64,0  39,6  31,0  53,1  75,0  50,9  

Portugal 53,4  81,7  55,8  57,8  46,4  25,6  54,8  77,5  43,6  

Austria 53,4  75,1  65,7  55,4  35,8  24,0  58,7  64,3  51,5  

Romania 56,0  90,1  63,5  63,3  53,5  31,1  37,3  70,1  41,4  

Greece 49,3  64,2  69,8  52,3  37,0  25,8  43,8  68,0  50,8  

Slovakia 59,6  75,0  65,5  65,9  40,3  29,4  49,1  78,7  42,5  

Slovenia 60,6  90,9  73,8  67,7  50,1  27,8  56,0  81,0  54,3  

United Kingdom 56,4  75,5  61,4  54,8  36,0  19,2  62,7  76,3  57,4  

Spain 53,9  77,4  59,2  58,1  35,0  28,3  45,6  72,8  48,1  

Sweden 59,1  77,4  61,2  61,3  41,7  28,7  63,0  79,0  58,0  

Other countries   
 

  
 

  
 

  
 

  

Former Yugoslav Republic of Macedonia 53,2  69,8  62,4  56,5  36,6  35,7  35,3  73,1  37,1  

Iceland 62,2  79,6  63,3  59,7  36,6  30,6  63,2  86,5  70,5  

Japan 46,0  66,1  66,9  35,9  25,1  11,7  39,2  59,5  81,1  

Liechtenstein 32,8  . . 28,3  . 48,1  . 37,5  . 

Norway 60,3  75,8  59,9  57,8  35,0  26,3  57,0  81,8  44,6  

United States 57,0  76,9  57,0  54,9  42,8  17,3  48,3  80,6  54,7  

Switzerland 49,2  72,0  60,4  47,7  32,6  16,4  48,0  73,1  51,8  
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Turkey 45,2  58,1  54,4  45,7  45,5  22,4  43,4  61,1  31,5  
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ZDRAVÍ HEALTH

Hospitalizovaní v nemocnicích podle pohlaví v letech 2000, 2005, 2009–2012

Hospitalized in hospitals by sex in 2000, 2005, 2009–2012

Pramen: ÚZIS ČR               Source: IHIS CR

2000 2005 2009 2010 2011 2012

ženy

Women 1 201 939 1 316 798 1 269 309 1 253 302 1 228 100 1 222 939

muži

Men 925 897 1 022 911 986 349 978 636 967 576  976 254

ženy

Women 22 793,5 25 116,9 23 765,5 23 397,9 22 982,4 22 865,6 

muži

Men 18 520,4 20 493,3 19 150,5 18 962,9 18 776,9 18 916,3 

ženy

Women 8,0 7,4 6,8 6,8 6,7 6,4

muži

Men 8,2 7,4 6,9 6,8 6,7 6,4

ženy

Women 45,6 47,7 47,8 48,3 48,5 49,3

muži

Men 44,9 47,2 47,9 48,5 48,7 49,5

Rok

Year

Počet 

případů

Number

of cases

absolutně 

number

na 100 000 

obyvatel  

per 100 000 

inhabitants

Průměrná ošetřovací doba

Average length of stay

Průměrný věk

Average age
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Mezinárodní srovnání - míra ohrožení chudobou podle věku a pohlaví, 2011 
 International surveys - At-risk-of-poverty rate by age and sex, 2011 

   
          Pramen / Source: Eurostat, 10/09/2013 

       

         
% 

Země 

Věk 0-17 let 
Age 0-17 years 

Věk 18-64 let 
Age 18-64 years 

Věk 65 a více let 
Age 65+ 

Celkem 
Total 

Country 
ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži 

Women Men Women Men Women Men Women Men 

EU 28 27,4   26,8   25,4   23,5   23,2   17,1   25,3   23,2   EU 28 

EU 27 27,4   26,8   25,3   23,4   23,1   17,0   25,3   23,1   EU 27 

Eurozóna 17 25,5   24,7   24,4   22,2   20,3   15,6   23,8   21,6   Euroarea 17 

v tom:   
 

  
 

  
 

  
 

incl.: 

Belgie 23,1   23,6   20,9   19,2   21,9   21,1   21,5   20,4   Belgium 

Bulharsko 52,0   51,7   45,6   44,7   64,6   56,0   50,5   47,7   Bulgaria 

Česká republika 19,2   20,7   16,8   13,4   14,9   4,9   16,9   13,7   Czech Republic 

Dánsko 16,4   15,5   21,0   20,0   17,9   15,0   19,5   18,2   Denmark 

Estonsko 25,3   24,3   23,1   25,3   20,6   9,5   22,9   23,2   Estonia 

Finsko 15,7   16,6   17,3   18,7   25,2   12,4   18,5   17,3   Finland 

Francie 22,0   23,9   21,4   18,8   12,9   9,5   19,9   18,6   France 

Chorvatsko 31,9   32,4   32,3   32,6   38,4   27,6   33,6   31,8   Croatia 

Irsko 35,1   33,3   30,9   30,1   14,3   13,1   29,8   29,0   Ireland 

Itálie 32,8   31,7   30,2   26,6   27,0   20,3   29,9   26,4   Italy 

Kypr 20,3   23,7   23,4   18,4   43,6   37,0   25,5   21,8   Cyprus 

Litva 34,2   32,7   32,9   34,4   35,1   27,3   33,6   33,2   Lithuania 

Lotyšsko
1)
 43,8   45,4   41,5   41,0   36,2   25,8   40,7   40,1   Latvia

1)
 

Lucembursko 22,1   21,3   19,5   15,7   5,1   4,2   18,0   15,6   Luxembourg 

Maďarsko 39,1   40,0   32,3   31,1   21,1   12,7   31,4   30,5   Hungary 

Malta  25,0   26,5   21,9   18,4   20,3   23,0   22,2   20,6   Malta 

Německo 21,5   18,6   22,4   20,1   17,4   13,0   21,3   18,5   Germany 

Nizozemsko 17,0   19,0   18,9   15,2   7,1   6,5   16,6   14,9   Netherlands 

Polsko 29,7   29,8   27,1   26,9   28,1   19,0   27,7   26,6   Poland 

Portugalsko  27,8   29,4   23,9   22,6   26,4   21,9   25,1   23,8   Portugal 

Rakousko 19,7   18,7   17,5   14,9   20,8   12,0   18,5   15,2   Austria 

Rumunsko 51,0   47,2   39,0   39,0   38,9   29,9   41,1   39,5   Romania 

Řecko 31,1   29,7   32,8   30,4   31,5   26,5   32,3   29,6   Greece 

Slovensko 28,0   24,3   21,3   19,8   17,8   9,2   21,7   19,5   Slovakia 

Slovinsko 17,8   16,9   19,3   18,1   31,1   13,6   21,1   17,4   Slovenia 

Spojené království 26,6   27,1   22,8   19,9   25,8   19,0   24,1   21,4   United Kingdom 

Španělsko 31,7   29,6   27,4   26,9   23,3   21,0   27,3   26,6   Spain 

Švédsko 15,7   16,2   16,3   14,6   25,3   9,9   18,0   14,2   Sweden 

Ostatní země   
 

  
 

  
 

  
 

Other countries 

Island 17,0   16,3   14,7   13,9   5,5   3,4   14,1   13,3   Iceland 

Norsko 13,1   12,9   16,0   15,9   17,6   3,8   15,6   13,5   Norway 

Švýcarsko 19,1   18,6   15,1   12,7   31,5   24,4   18,7   15,6   Switzerland 

          
1)
 Změna metodiky 

        

1) 
A change of 

methodology 
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Odhadovaný počet Romek a Romů účastnících se aktivní politiky zaměstnanosti v roce 2012 

 
 

 Rekvalifikace Veřejně 
prospěšné 
práce 

Společensky 
účelná 
pracovní 
místa 

Poradenské 
programy 

Ostatní 
nástroje  

Individuální 
akční plány 

Počet romských 
uchazečů 

643 1 643 233 2 096 628 16 985 

Z toho žen 265 598 97 908 276 8 364 

Podíl na zařazených 
do aktivní politiky 
zaměstnanosti 

9% 23,14% 3,28% 29,52% 8,84% -   

Podíl na všech 
evidovaných 

1,34 % 3,43% 0,48% 4,37% 1,31% 35,45% 

 

 Celkem Muži Ženy Muži v % Ženy v % 

Počet evidovaných romských uchazečů o 
zaměstnání  

47 854 22 875 24 979 47,8 52,2 

Počet uzavřených individuálních akčních plánů 16 985 8 621 8 364 50,8 49,2 

Počet účastníků veřejně prospěšných prací  1 643 1 045 598 63,6 36,4 

Počet zaměstnanců společensky účelných 
pracovních míst 

233 136 97 58,4 41,6 

Počet účastníků rekvalifikačních programů 643 378 265 58,8 41,2 

Počet účastníků ostatních nástrojů aktivní politiky 
zaměstnanosti 

628 352 276 56 44 

Počet účastníků poradenských programů 2 096 1 188 908 56,7 43,3 

Počet účastníků v regionálních individuálních 
projektech 

1 460 838 622 57,4 42,6 

 
Úspěšnost umístěných romských uchazečů v rámci jednotlivých segmentů trhů práce  

 Podíl z celkového počtu uchazečů Primární trh práce Sekundární trh práce 

Celkem  11,4% 5 468 57,7% 3 143 42,3% 2 325 

Muži 64,8% 3 544 65,6% 2 063 63,7% 1 481 

Ženy  35,2% 1 924 34,4% 1 080 36,3% 844 

 
Zdroj: Úřad vlády 

 
        

Obyvatelstvo podle pohlaví a hlavních věkových skupin (stav k 31. 12.)  
 

  

Population: by main age groups, by sex: 31 December  
    

         
Pramen: ČSÚ 

      
Source: CZSO 

Rok  
Year 

 Ženy  
Women 

Muži   
Men 

Celkem 
Total 

Struktura v % 
Structure in % 

osoby 
Persons  

% 
osoby 

Persons  
% 

osoby 
Persons  

% 
ženy 

Women 
muži 
Men 

Celkem/Total 

2009 5 349 616   100,0   5 157 197   100,0   10 506 813   100,0   50,9   49,1   

2010 5 363 971   100,0   5 168 799   100,0   10 532 770   100,0   50,9   49,1   

2011 5 347 235   100,0   5 158 210   100,0   10 505 445   100,0   50,9   49,1   

2012 5 351 776   100,0   5 164 349   100,0   10 516 125   100,0   50,9   49,1   

 Věk  0-14 let                              Age  0-14 

2009 727 365   13,6   767 005   14,9   1 494 370   14,2   48,7   51,3   

2010 738 955   13,8   779 187   15,1   1 518 142   14,4   48,7   51,3   

2011 750 307   14,0   790 934   15,3   1 541 241   14,7   48,7   51,3   

2012 759 767   14,2   800 529   15,5   1 560 296   14,8   48,7   51,3   

 Věk  15-59  let                              Age  15-59 
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Národní soubor indikátorů 

 

Oblast  Set indikátorů 

Obyvatelstvo a 
rodiny a 

domácnosti 

Obyvatelstvo podle pohlaví a hlavních věkových skupin (stav k 31. 12.) 

 Mezinárodní srovnání - struktura obyvatelstva podle pohlaví a vzdělání (VŠPS) 

Mezinárodní srovnání - struktura obyvatelstva podle pohlaví a vzdělání (VŠPS) 

Obyvatelstvo podle pohlaví a pětiletých věkových skupin (struktura podle věku; 
stav k 31. 12.) 

Mezinárodní srovnání - Obyvatelstvo podle pohlaví a hlavních věkových skupin 

 Mezinárodní srovnání - průměrný věk při uzavření prvního manželství 

 První sňatky podle vzájemného věku snoubenců, 1993, 2012 

 Mezinárodní srovnání - první sňatky podle věku snoubenců 

Mezinárodní srovnání - průměrný věk při uzavření prvního manželství 

 Struktura sňatků podle vzdělání snoubenců 

Sňatky podle státního občanství snoubenců v roce 2012 

 Rozvody podle délky trvání manželství 

 Mezinárodní srovnání - rozvody podle délky trvání manželství 

Živě narození, potraty a ukončená těhotenství podle věku žen 

Plodnost, potratovost a ukončená těhotenství podle věku žen 

Mezinárodní srovnání - umělá přerušení těhotenství podle věku žen 

Živě narození podle vzdělání matky, otce 

Narození podle vitality a legitimizace starší 18 let podle zdravotního stavu, 2010 

 Mezinárodní srovnání - živě narození podle věku žen 

Mezinárodní srovnání - úhrnná plodnost 

Mezinárodní srovnání - plodnost podle věku, 2011 

Mezinárodní srovnání - průměrný věk matek při narození dítěte 
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Cizinci vybraných občanství s povolením k pobytu podle pohlaví a věkových 
skupin k 31. 12. 2012 

Mezinárodní srovnání - cizinci vybraných občanství podle pohlaví k 1. lednu 2012 

Mezinárodní srovnání - závažná deprivace v oblasti bydlení 

Osoby v čele domácnosti a jejich partnerky podle věku v roce 2012 

Osoby v čele domácnosti a jejich partnerky žijící v domácnostech s 
nezaopatřenými dětmi podle rodinného stavu a věku v roce 2012 

Osoby v čele domácnosti a jejich partnerky v úplných rodinách podle nejvyššího 
dosaženého vzdělání a ekonomické aktivity v roce 2012 

Osoby v čele domácnosti podle rodinného stavu a věku ve vybraných typech 
domácností v roce 2012 

Hospodařící domácnosti celkem a domácnosti s dětmi v letech 2010-2012 

Hospodařící domácnosti podle postavení osoby v čele v roce 2012 

Čisté úplné rodiny podle počtu nezaopatřených dětí v roce 2012 

Čisté neúplné rodiny podle počtu dětí a hlavní příčiny neúplnosti rodin v roce 
2012 

Osoby ohrožené příjmovou chudobou ve vybraných typech domácností v roce 
2012 

Mezinárodní srovnání - míra ohrožení chudobou podle věku a pohlaví, 2011 

Mezinárodní srovnání - průměrný počet místností na osobu podle typu 
domácnosti, 2011 

 

Oblast  Set indikátorů 

Zdraví 

Pracovníci ve zdravotnictví: stav k 31. 12. - fyzické osoby - počet pracovních 
poměrů 

Lékaři a zubní lékaři podle hlavního oboru činnosti (stav k 31. 12.) 

Lékaři a zubní lékaři podle hlavního oboru činnosti (stav k 31. 12.), v % 

Hospitalizovaní v nemocnicích podle věkových skupin a pohlaví v roce 2012 

Hospitalizovaní v nemocnicích podle příčin hospitalizace a pohlaví v roce 2012 

Hospitalizovaní v nemocnicích podle pohlaví v letech 2000, 2005, 2009-2012 

Hlášená onemocnění TBC 

Vývoj počtu léčených diabetiků ve vybraných letech podle typu onemocnění 

Propuštění a zemřelí z psychiatrických lůžkových zařízení podle skupin 
psychiatrických diagnóz a pohlaví 
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Počet propuštěných a zemřelých v psychiatrických lůžkových zařízeních podle 
skupin psychiatrických diagnóz, věkových skupin a pohlaví v roce 2012 

Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ a zemřelí na 
zhoubné novotvary na 100 000 obyvatel podle pohlaví 

Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ (rok 2010) - ženy, 
muži 

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz 

Mezinárodní srovnání - pracovní úrazy podle pohlaví a závažnosti: 
standardizovaná míra výskytu, 2010 

Hodnocení vlastního zdravotního stavu (osoby 16leté a starší) 

Průměrné náklady na 1 pojištěnce podle vybraných diagnóz z hlediska věku a 
pohlaví za rok 2011 

Vývoj struktury nákladů na jednoho pojištěnce 

Výdaje na regulační poplatky podle věku a pohlaví (v tis. Kč), 2011 

Průměrné výdaje na regulační poplatky na jednoho pojištěnce podle věku a 
pohlaví (v Kč), 2011 

Živě narozené děti s vrozenou vadou zjištěnou do 1 roku 

Potraty podle druhu a způsobu provedení 

Mezinárodní srovnání - naděje dožití při narození 

Úmrtnost podle věku a pohlaví 

Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví 

Mezinárodní srovnání - míry úmrtnosti dětí 

Sebevraždy 

Sebevraždy podle pohlaví a věku v letech 1993 a 2012 

 

Oblast  Set indikátorů 

Vzdělání 

Děti, žáci a studenti na jednotlivých typech a druzích škol podle pohlaví 

Učitelé na jednotlivých typech a druzích škol podle pohlaví 

Mezinárodní srovnání - podíl vyučujících žen na celkovém počtu vyučujících 
podle ISCED 

Akademičtí pracovníci na veřejných vysokých školách 

Řídící pracovníci / zástupci a ředitelé na jednotlivých typech a druzích škol podle 
pohlaví 
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Podíly počtu žáků a studentů, dívek a chlapců v jednotlivých druzích škol a 
typech vzdělávání 

Úspěšnost při přijímání ke studiu 

Žáci na základních uměleckých školách 

Žáci středních škol v oborech bez maturitní zkoušky podle skupin oborů ve 
školním roce 2012/2013 

Žáci odborných středních škol v oborech s maturitní zkouškou podle skupin 
oborů ve školním roce 2012/2013 

Studenti vyšších odborných škol podle skupin oborů ve školním roce 2012/2013 

Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce 2012/2013 

Studenti vysokých škol podle skupin oborů v akademickém roce 2012/2013 

Další vzdělávání na vysokých školách 

Mezinárodní srovnání - podíl obyvatelstva ve věkové skupině 25-64 let s 
nejnižším dosaženým vzděláním vyššího středního stupně (ISCED 3) 

Mezinárodní srovnání - podíl studujících (ISCED 1-6) starších 30 let 

Mezinárodní srovnání - studující ženy na 100 mužů v terciárním vzdělání (ISCED 
5-6) 

Mezinárodní srovnání - podíl všech studentů ISCED 5-6 na věkové skupině 20-24 
let 

Mezinárodní srovnání - podíly studujících žen (ISCED 5-6) v jednotlivých oborech, 
2011 

Schéma vzdělávacího systému České republiky ve školním/akademickém roce 
2012/2013 

 

Oblast  Set indikátorů 

Práce a mzdy 

Míra ekonomické aktivity a ekonomicky aktivní obyvatelstvo (VŠPS) 

Mezinárodní srovnání - ekonomicky aktivní obyvatelstvo v roce 2012 (VŠPS) 

 Důvody ekonomické neaktivity (VŠPS) 

Mezinárodní srovnání - důvody ekonomické neaktivity (VŠPS), 2012 

Postavení v hlavním zaměstnání v civilním sektoru (VŠPS) 

Mezinárodní srovnání - postavení v zaměstnání (VŠPS), 2012 

Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti CZ-NACE (VŠPS) 

Zaměstnaní podle CZ-NACE a věkových skupin v roce 2012 (VŠPS) 
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Zaměstnaní v NH podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO (VŠPS) 

Mezinárodní srovnání - zaměstnaní podle klasifikace zaměstnání ISCO 08 (VŠPS), 
2012 

Podnikatelé v civilním sektoru NH podle věkových skupin a vzdělání (VŠPS) 

Mezinárodní srovnání - podnikatelé podle věkových skupin (VŠPS), 2012 

Podnikatelé v civilním sektoru NH podle odvětví ekonomické činnosti CZ-NACE 
(VŠPS) 

Zaměstnanci v NH podle věkových skupin a vzdělání (VŠPS) 

 Zaměstnanci v NH podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO (VŠPS) 

 Zaměstnaní v NH na částečný úvazek podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO 
(VŠPS) 

 Skutečně odpracované hodiny podle postavení v zaměstnání a délky úvazku v 
NH (VŠPS) 

 Míra zaměstnanosti podle věkových skupin a vzdělání (VŠPS) 

Mezinárodní srovnání - zaměstnanost žen a mužů ve vybraných odvětvích, 2011 

 Mezinárodní srovnání - míra zaměstnanosti podle vzdělání (VŠPS) 

 Osoby (15 - 64 let) pracující v noci jako procento celkové zaměstnanosti (VŠPS), 
2012 

Pracující důchodci podle odvětví ekonomické činnosti CZ-NACE (VŠPS) 

Pracující důchodci podle odvětví ekonomické činnosti CZ-NACE a věkových 
skupin v roce 2012 (VŠPS) 

Nezaměstnanost podle věkových skupin a stupně vzdělání (VŠPS) 

Nezaměstnaní podle věkových skupin a stupňů vzdělání a jejich podíly za rok 
2012 

Mezinárodní srovnání - harmonizovaná míra nezaměstnanosti (VŠPS) 

Míra nezaměstnanosti podle věkových skupin a vzdělání (VŠPS) 

Mezinárodní srovnání - míra nezaměstnanosti podle vzdělání (VŠPS)1) 

Nezaměstnaní podle doby hledání práce a míra dlouhodobé nezaměstnanosti 
(VŠPS) 

Neumístění uchazeči o zaměstnání registrovaní u úřadů práce (stav k 31. 12.) 

Mezinárodní srovnání - míry zaměstnanosti v závislosti na počtu dětí 

Mezinárodní srovnání - podíl zaměstnaných na částečný úvazek na celkové 
zaměstnanosti žen a mužů podle nejvyššího dosaženého vzdělání; 2011 
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Mezinárodní srovnání - podíl zaměstnaných na částečný úvazek, 2012 

 Mezinárodní srovnání - průměrný počet odpracovaných hodin v týdnu v hlavním 
zaměstnání 

Počet přesčasových hodin u zaměstnanců a ČPD dle odvětví činnosti CZ-NACE a 
klasifikace zaměstnání - 2. čtvrtletí 2012 

Zaměstnané osoby dojíždějící za prací do jiných krajů v roce 2012 (VŠPS) 

Základní ekonomické charakteristiky osob žijících ve městech a ve venkovských 
oblastech (VŠPS) 

 Průměrné hrubé měsíční mzdy a mediány mezd 

Průměrné hrubé měsíční mzdy a mediány mezd v třídění podle hlavních tříd CZ-
ISCO a podle vzdělání v roce 2012 

Průměrné hrubé měsíční mzdy a mediány mezd podle odvětví CZ-NACE v roce 
2012 

Mezinárodní srovnání - průměrná roční mzda žen a mužů (EUR) 

Mezinárodní srovnání - roční příjem ve standardu kupní síly – průměr a medián a 
vzájemný poměr příjmu osob ve věku 65 let a více k příjmu osob ve věku méně 
než 65 let - medián, 2011 

 

Oblast Set indikátorů 

Sociální 
zabezpečení 

Průměrná měsíční výše důchodu (stav k 31. 12.) 

Průměrná měsíční výše nově přiznaných (nekrácených) důchodů podle druhu 
důchodu a pohlaví 

Důchodci v členění podle pohlaví, druhu důchodu a jeho výše k 31. 12. 2012 

Mezinárodní srovnání - důchodci v členění podle pohlaví a druhu důchodu k 31. 
12. 2010 

Přehled o počtu vyplácených důchodů podle věku důchodce k 31.12. 2012 

Průměrný počet osob nemocensky pojištěných 

Příjemci rodičovského příspěvku podle pohlaví 

 

Oblast Set indikátorů 

Soudnictví, 
kriminalita 

Zjištěné oběti trestných činů na území České republiky v roce 2012 

Vybrané trestné činy podle pohlaví a věku oběti 

Oběti vybraných trestných činů na území České republiky v roce 2012 

Týrání osoby žijící ve společném obydlí, 2012 
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Stíhané, obviněné a odsouzené osoby, státní příslušnost vězňů - stav k 31. 12. 

Stíhané osoby podle pohlaví a druhu trestných činů v roce 2012 

Obžalovaní podle vybraných trestných činů na území České republiky v roce 
2012 

Odsouzení podle vybraných trestných činů na území České republiky v roce 2012 

Odsouzení podle jednotlivých typů věznic (stav k 31. 12.) 

Odsouzení podle věkových skupin (stav k 31. 12.) 

Odsouzení podle délky uloženého trestu (stav k 31. 12.) 

Odsouzení podle počtu předchozích odsouzení (stav k 31. 12.) 

Odsouzení podle vzdělání (stav k 31. 12.) 

Rozhodnutí soudů v občanskoprávních věcech 

Rozhodnutí soudů v řízení o nezletilých dětech 

Rozhodování o výši výživného v roce 2012 

Způsoby nelegální migrace v roce 2012 

 

Oblast Set indikátorů 

Veřejný život a 
rozhodování 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013 

Volby do Evropského parlamentu ve dnech 5. - 6. 6. 2009 

Volby do zastupitelstev obcí v roce 2010 

Volby do zastupitelstev krajů 

Složení volených orgánů krajských úřadů k 1. 9. 2013 

Účast žen a mužů ve vedoucích funkcích jednotlivých ministerstev k 31. 12. 2012 

Obsazení řídících funkcí v ozbrojených a bezpečnostních sborech k 30. 6. 2013 

Vyšší a nižší pozice v Armádě ČR podle věku žen a mužů k 10. 1. 2014 

Soudci podle věku k 1. 1. 2013 
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Předsedové soudů podle typu soudu a pohlaví v roce 2012 

Mezinárodní srovnání - ženy a muži v národních vládách 

Mezinárodní srovnání - zastoupení žen v parlamentech vybraných zemí 

Zastoupení žen v hlavních institucích Evropské unie 

Mezinárodní srovnání - poslanci Evropského parlamentu dle pohlaví, květen 
2013 

Mezinárodní srovnání - počet žen a mužů v řídících orgánech centrálních bank 

 

Oblast Set indikátorů 

Veřejný život a 
rozhodování 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013 

Volby do Evropského parlamentu ve dnech 5. - 6. 6. 2009 

Volby do zastupitelstev obcí v roce 2010 

Volby do zastupitelstev krajů 

Složení volených orgánů krajských úřadů k 1. 9. 2013 

Účast žen a mužů ve vedoucích funkcích jednotlivých ministerstev k 31. 12. 2012 

Obsazení řídících funkcí v ozbrojených a bezpečnostních sborech k 30. 6. 2013 

Vyšší a nižší pozice v Armádě ČR podle věku žen a mužů k 10. 1. 2014 

Soudci podle věku k 1. 1. 2013 

Předsedové soudů podle typu soudu a pohlaví v roce 2012 

Mezinárodní srovnání - ženy a muži v národních vládách 

Mezinárodní srovnání - zastoupení žen v parlamentech vybraných zemí 

Zastoupení žen v hlavních institucích Evropské unie 

Mezinárodní srovnání - poslanci Evropského parlamentu dle pohlaví, květen 
2013 

Mezinárodní srovnání - počet žen a mužů v řídících orgánech centrálních bank 

 

Oblast  Set indikátorů 
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Věda a 
technologie 

Zaměstnanci zabývající se výzkumem a vývojem (fyzické osoby) - stav k 31.12. 

 Zaměstnanci zabývající se výzkumem a vývojem v podnikatelském sektoru 
(fyzické osoby) - stav k 31. 12. 

Výzkumní pracovníci ve vládním a vysokoškolském sektoru (fyzické osoby) - stav 
k 31. 12. 

Původci ochran průmyslového vlastnictví 

Mezinárodní srovnání - výzkumní pracovníci (fyzické osoby), 2011 

Osoby s terciárním vzděláním (v tisících) 

Zaměstnaní ve vědeckých a technických oborech (v tisících) 

Mezinárodní srovnání - Osoby s terciárním vzděláním (v tisících) 

 

Oblast Set indikátorů 

Informační 
technologie 

Uživatelé mobilního telefonu 

Uživatelé osobního počítače 

Uživatelé internetu 

Komunikace prostřednictvím internetu, 2. čtvrtletí 2013 

Vyhledávání informací prostřednictvím internetu, 2. čtvrtletí 2013 

Využití internetu k vybraným činnostem v oblasti zábavy, 2. čtvrtletí 2013 

Využití vybraných on-line služeb, 2. čtvrtletí 2013 

Uživatelé internetu, mezinárodní srovnání, 2. čtvrtletí 2012 

Počet IT odborníků v zemích EU (v tisících) 

 

Oblast Set indikátorů 

Vybrané výsledky 
ze SLDB 2011 

Hospodařící domácnosti tvořené 1 rodinou podle věku osoby v čele hospodařící 
domácnosti a podle typu hospodařící domácnosti, počtu členů domácnosti a 
počtu závislých dětí 

Hospodařící neúplné rodinné domácnosti podle pohlaví osob v čele a dalších 
vybraných charakteristik 

Hospodařící domácnosti jednotlivců podle pohlaví a dalších vybraných 
charakteristik 

Hospodařící domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou – faktická manželství podle 
věku a podle pohlaví, rodinného stavu, nejvyššího ukončeného vzdělání, 
ekonomické aktivity 
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Oblast Set indikátorů 

Další odborné 
vzdělávání 

zaměstnaných 
osob 

Zaměstnané osoby a účastníci kurzů DOV podle pohlaví, celkový počet účastníků 

Placené hodiny účastníků kurzů DOV a účastníci kurzů DOV podle pohlaví 

Zaměstnané osoby a účastníci kurzů DOV podle pohlaví 

 

Oblast Set indikátorů 

Šetření o 
vzdělávání 
dospělých 

Jazyková vybavenost populace dle věku (18–69 let) 

Jazyková vybavenost populace dle nejvyššího dosaženého vzdělání (25–69 let) 

Účast ve formálním vzdělávání dle pohlaví, mezinárodní srovnání (25–64 let) 

Účast v neformálním vzdělávání dle pohlaví, mezinárodní srovnání (25–64 let) 

 

 

VŠPS = Výběrové šetření pracovních sil 

SLBD = Sčítání lidu, bytů a domů 

ISCED = (International Standard Classification of Education) je mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání 

podle UNESCO  
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5.4. Seznam odkazovaných akčních plánů, strategií, publikací a jiných dokumentů 

 
„Czech women: Underutilized national potential“ (2012):  
http://idea-en.cerge-ei.cz/files/120522_IDEA_PolicyBrief3.pdf  
 

“Barometer on Rape – Report” (2013): 
http://www.womenlobby.org/publications/reports/article/2013-ewl-barometer-on-rape-
report?lang=en 

 

„The average retirement pension in the Czech Republic“ (2012): 
http://www.czso.cz/csu/dyngrafy.nsf/graf/cr_od_roku_1989_duchod 

 

„Percentage of population aged 65 years and over in different countries of Europe“ (2011): 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/seniori 
 

„Populační prognóza ČR do roku 2050“ (2003):  
http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/t/B0001D6145/$File/4025rra.pdf   

 

„European Union Statistics on Income and Living Conditions“: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/eu_silc  

 

„Zaostřeno na ženy a muže 2013 – ČSÚ“ (2014): 
http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/kapitola/1413-13-r_2013-13 

 

UN CEDAW „Concluding observetations of the Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women – Czech Republic.“ Para 18-19:  
http://www.vlada.cz/assets/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-prava/rovne-prilezitosti-zen-
a-muzu/cedaw/concluding_observations_47th_Session_ENG.pdf  

 

„Ženy se zdravotním postižením v ČR“ (2011): 
http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/dokumenty/analyza-zeny-se-zdravotnim-postizenim-v-
cr-96999/  
 

„Stravování v těhotenství“ (2011): 

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/vyziva/Stravovani_v_tehot_k4.pdf  
 

„Zdravotní ročenka ČR“ (2012) : 
http://www.uzis.cz/katalog/rocenky/zdravotnicka-rocenka-ceske-republiky  
 

„Ekonomické dopady domácího násilí v ČR“ (2012): 
http://www.profem.cz/shared/clanky/68/profem-studie2b-en-web.pdf  
    
„Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011 – 2014“: 
http://www.mpsv.cz/cs/12499  

 

„Trafficking in Persons Report“ (2013):  
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2013/215450.htm 

 

„The situation in the EU – Gender Pay Gap 2012“: 
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-
europe/index_en.htm  

 
 

http://idea-en.cerge-ei.cz/files/120522_IDEA_PolicyBrief3.pdf
http://www.womenlobby.org/publications/reports/article/2013-ewl-barometer-on-rape-report?lang=en
http://www.womenlobby.org/publications/reports/article/2013-ewl-barometer-on-rape-report?lang=en
http://www.czso.cz/csu/dyngrafy.nsf/graf/cr_od_roku_1989_duchod
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/seniori
http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/t/B0001D6145/$File/4025rra.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/eu_silc
http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/kapitola/1413-13-r_2013-13
http://www.vlada.cz/assets/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-prava/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/cedaw/concluding_observations_47th_Session_ENG.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-prava/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/cedaw/concluding_observations_47th_Session_ENG.pdf
http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/dokumenty/analyza-zeny-se-zdravotnim-postizenim-v-cr-96999/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/dokumenty/analyza-zeny-se-zdravotnim-postizenim-v-cr-96999/
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/vyziva/Stravovani_v_tehot_k4.pdf
http://www.uzis.cz/katalog/rocenky/zdravotnicka-rocenka-ceske-republiky
http://www.profem.cz/shared/clanky/68/profem-studie2b-en-web.pdf
http://www.mpsv.cz/cs/12499
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2013/215450.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_en.htm
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„Zaměstnanost a nezaměstnanost podle Výběrového šetření pracovních sil za rok 2012“:   
http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/p/3115-13  

„Women and Men in Leadership Positions in the European Union 2013“:  
http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/gender_balance_decision_making/131011_women_men_leadership_en.pdf  
 

„Východiska Strategie rovných příležitostí pro ženy a muže 2011 – 2015“: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/12201/vychodiska-strategie_priority_15-9-2011.pdf  
 

„Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011 – 2014“:  
http://www.mpsv.cz/cs/12184 
 

„Národní program reforem ČR“ (2013): 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_czech_en.pdf 
 
„Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na léta 
2010 – 2014“: http://icv.vlada.cz/assets/vydavatelstvi/vydane-publikace/National-plan-for-
the-creation-of-equal-opportunities-for-persons-with-disabilities-2010-2014.pdf  
 

„Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017“: 
http://www.mpsv.cz/cs/14540 
 
„Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020“: 
http://www.mpsv.cz/cs/17081 
 

„Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v České republice na období 2012 – 2015“:  
www.mvcr.cz/.../national-strategy-to-combat-trafficking-in-human- beings2012-2015-
pdf.aspx 
 

„Národní strategický plán rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013“: 
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/koncepce-a-strategie/narodni-
strategicky-plan-rozvoje-venkova.html 
 

„Strategie regionálního rozvoje ČR na roky 2007 – 2013“:  
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Koncepce-
Strategie/Strategie-regionalniho-rozvoje-Ceske-republiky-na 
 

„Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 – 2015“: http://www.socialni-
zaclenovani.cz/dokumenty/strategie-boje-proti-socialnimu-vylouceni  
 

„Zpráva o migraci a integraci cizinců za rok 2011“ : 
 http://www.mvcr.cz/clanek/integrace.aspx  
 

„GLOBAL MEDIA MONITORING PROJECT 2010, National Report: Czech Republic“: 
http://www.whomakesthenews.org/images/stories/restricted/national/Czech-Republic.pdf     
 
„Modelky a pečující matky: mediální prezentace žen kandidujících do krajských voleb 2012“:  
http://aa.ecn.cz/img_upload/666f72756d35302d6669313030313139/medialni-analyza-pdf      
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