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I. GENDEROVÁ STATISTIKA 

Sběr genderových a genderově citlivých dat a jejich zpracování je považován za jednu 

z důležitých součástí statistiky, která pokrývá nejrůznější společenské oblasti: demografické 

charakteristiky populace, složení rodin a domácností, zdravotní stav populace, úroveň jejího 

vzdělání, její postavení na trhu práce a v systému sociálního zabezpečení, soudnictví, zastoupení 

v rozhodovacích pozicích a výsledky voleb a v neposlední řadě též postavení ve výzkumu 

a vývoji. Zanedbatelná není ani oblast využívání informačních a komunikačních technologií.  

Co se týče mezinárodních závazků, které upravují sběr statistických dat s genderovým aspektem, 

lze uvést následující: 

Česká republika se přihlásila k závěrům čtvrté světové konference o ženách, konané v Pekingu 

v roce 1995, čímž na sebe vzala i závazky zabývat se a řešit otázky rovného postavení žen 

a mužů. V Pekingu byla přijata „Akční platforma“, program zaměřený na posílení práv žen, 

který má zlepšit možnosti žen využívat svá lidská práva. Hlavním záměrem „Akční platformy“ je 

vytipovat a pojmenovat základní soubor problémových okruhů a k nim příslušných prioritních 

opatření. Dokument charakterizuje, vysvětluje a připomíná otázky současného postavení žen 

v rámci mezinárodních kontextů, dosavadních zkušeností a historického vývoje. Definuje také 

celkem 12 kritických oblastí diskriminace žen a ke každé kritické oblasti zájmu jsou 

diagnostikovány dané problémy i navrženy strategické cíle spolu se strategickými opatřeními. 

Jmenovitě strategický cíl H.3. nese název „Vytvořit a rozšířit údaje a informace rozdělené 

podle pohlaví pro plánování a vyhodnocování“. Jako opatření k tomu jsou v dokumentu 

uváděny požadavky na národní, regionální a mezinárodní statistické služby a příslušné vládní 

úřady ve spolupráci s výzkumnými a dokumentačními organizacemi, a to především: 

 zajistit, aby byly shromažďovány, sestavovány a analyzovány a prezentovány statistické 

údaje o osobách podle pohlaví a věku, které budou odrážet problémy, spory a otázky 

vztahující se k mužům a ženám ve společnosti, 

 tyto údaje pravidelně shromažďovat, sestavovat a analyzovat a prezentovat, aby mohly být 

využity v politice a při plánování, 

 zahrnout centra pro studia žen a výzkumné organizace do rozvoje a testování příslušných 

indikátorů a výzkumných metod, 

 stanovit nebo jmenovat zaměstnance pro posílení programů statistiky podle pohlaví 

a zajistit koordinaci v této oblasti, 

 vyvinout potřebné metody pro nově pojatá sledování problematiky žen 

 vést časové studie v této oblasti, 

 posílit v tomto smyslu statistické systémy a začlenit analýzy podle pohlaví. 

Po vládách se pak v „Akční platformě“ požaduje, aby zajistily pravidelné vydávání statistické 

publikace s genderovými údaji a aby byla průběžně přezkoumávána adekvátnost oficiálního 

statistického systému z hlediska pokrytí uváděných požadavků. Povinnost s pravidelnou 

periodicitou vytvářet statistické publikace zajišťuje v České republice Český statistický úřad (dále 

jako „ČSÚ“). 

Zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku v září 2013 vydalo doporučení k závěrům 

Pekingské konference. Tato doporučení vycházejí z výsledků dosažených v důsledku aplikace 

Pekingské akční platformy za období let 1995 - 2015 a reagují současně na aktuální celosvětové 

vývojové trendy, které ovlivní postavení žen v budoucnu.  

Mezi konkrétními doporučeními na národní úrovni je uvedeno i plnění programového cíle 

„Rozvíjet podporu výzkumu postavení mužů a žen, podporovat sběr a zveřejňování 

statistických údajů o ženách“. Navrhuje se zde rozvinout nové statistiky, ukazatele, odborné 

posudky a pravidelné informování veřejnosti, což svou agendou taktéž pokrývá odborné 

pracoviště ČSÚ. 
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V posledním období byla také vyvinuta iniciativa v mezinárodní spolupráci a podpoře genderové 

problematiky. Týká se to i statistického sledování rovného postavení mužů a žen1. Ukazatele 

a statistiky vypracované s ohledem na muže a ženy, se v jednotlivých zemích začínají objevovat 

ve formě knih „muži a ženy ve statistice"2, což za Českou republiku, jak bylo řečeno výše, taktéž 

zajišťuje garant této oblasti v rámci statistiky ČSÚ. Toto odborné pracoviště též vytváří základní 

koncepci genderové statistiky a jako hlavní neformální partner projektu Optimalizace 

institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR se podílelo na vzniku tohoto 

dokumentu, který z tohoto materiálu primárně vychází. 

Dalším krokem vyplývajícím z Pekingské akční platformy je rozvinutí nových metodologií 

pro analýzu statistik o ženách a mužích. Vznikají postupně i na mezinárodní úrovni nové vazby 

mezi státními agenturami, které statistiky vytvářejí, a vládami. Přínosná je nejen technická pomoc, 

ale i odborné mezinárodní aktivity koordinované spolupráce, podpory a pomoci při budování 

metodologie genderové statistiky. Proces vypracování statistik zaměřených na problematiku 

pohlaví je podrobně popsán zejména v publikaci „Engendering Statistics, A Tool for Change" 

Statistics Sweden (Produkce statistik - nástroj změny). Tyto druhy publikací jsou užitečnou 

a velmi cennou pomůckou jak pro statistiky, tak pro uživatele výstupů genderové statistiky.  

V ad hoc zprávě pracovního výboru 68. zvláštního zasedání valného shromáždění OSN jsou 

uvedena tato doporučení, vztahující se ke genderové statistice:  

 Pomáhat zemím na jejich žádost při vypracování metod pro sběr statistických údajů 

o přínosu žen a mužů pro společnost a ekonomiku a o sociální a ekonomické situaci žen 

a mužů. 

 Prosazovat mezinárodní spolupráci na podporu regionálního a národního úsilí 

při vypracování a využívání genderových analýz a statistik, mimo jiné poskytováním 

národním statistickým úřadům na jejich žádost institucionální a finanční podpory 

a umožnit jim tak reagovat na požadavky na data členěná podle pohlaví a věku, která pak 

mohou být národními vládami využita pro formulaci genderově senzitivních statistických 

ukazatelů, sloužících pro monitorování a posouzení politik a programů, 

jakož i pro provádění pravidelných strategických průzkumů. 

 Rozvíjet s plnou účastí všech zemí mezinárodní konsensus o ukazatelích a způsobech 

měření násilí z hlediska genderu a zvážit vybudování snadno přístupné databáze,3 

obsahující statistiky, právní předpisy, výcvikové moduly, dobré praktiky, získané 

zkušenosti. 

 Propagovat, zlepšovat, systemizovat a financovat sběr dat členěných podle pohlaví, věku 

a jiných vhodných faktorů. 

II. SOUČASNÁ SITUACE V ČR V OBLASTI ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ 

VZHLEDEM KE SBĚRU STATISTICKÝCH DAT 

Česká republika se ke všem doposud přijatým dokumentům týkajících se postavení mužů a žen 

a odstranění jejich diskriminace připojila a vzala tedy tím na sebe i patřičné závazky, což se týká 

mimo jiné i statistického sledování této problematiky.  

                                                 
1
 Mezinárodní spolupráce a podpora zahrnuje spolupráci s národními statistickými úřady pro zpracování 

příslušných statistik a se specialisty, kteří analyzují postavení žen v zemích regionu. Konkrétní pomoc, kterou 

Regionální kancelář Rozvojového plánu OSN pro Evropu a Společenství nezávislých států se svými 

zemskými kancelářemi v zemích Střední a Východní Evropy a Společenství nezávislých států od roku 1994 

národním aparátům poskytovala, zahrnovala i zpracování statistik o rovnoprávnosti a jejich šíření. 
2
 Regionální kancelář pro Evropu a Společenství nezávislých států, Rozvojový program OSN, EHK při OSN 

a Švédská statistická agentura v tom poskytly i technickou podporu mnoha zemím Střední a Východní Evropy 

a Společenství nezávislých států. 
3
 Práce na vytvoření webových stránek UN ECE, kde jsou prezentována i genderová statistická data, 

se za Českou republiku účastní i ČSÚ. 
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Údaje o vybraných ukazatelích, sledovaných podle pohlaví, jsou vyžadovány zejména 

jako podklady k vypracování národní zprávy, které vlády v pravidelných intervalech předkládají 

ve spolupráci s příslušnými statistickými pracovišti zodpovědným orgánům OSN. Roli národního 

koordinátora v této oblasti opět plní zejména ČSÚ ve spolupráci s koncepčním oddělením 

rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR, a to v přímé spolupráci s jednotlivými ministerstvy 

prostřednictvím sdílení národních resortních statistik. Genderové údaje ČSÚ také využívá v rámci 

mezinárodní spolupráce při tvorbě komparativních celosvětových statistik. 

Česká vláda – vlivem přijatých mezinárodních závazků i poslaneckých iniciativ - věnuje otázkám 

rovnosti postavení obou pohlaví větší pozornost než dříve, a to se projevilo především přijetím 

vládního programu „Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen“. 
Každoročně probíhá připomínkové řízení k souhrnné zprávě o plnění Priorit a návrhu jejich 

aktualizace pro příští rok. Jako konkrétní úkol garanta genderové statistiky (ČSÚ) je uváděno 

„zajistit pravidelné roční vydání publikace obsahující údaje o účasti žen a mužů 

na rozhodujících společenských aktivitách a o míře, kterou se podílejí na výsledcích těchto 

aktivit“. Tato povinnost je z obecného hlediska plněna, avšak je nutné upozornit na nedostatek 

finančních prostředků, vlivem kterého jsou statistické publikace od roku 2009 vydávány pouze 

elektronicky. 

III. LEGISLATIVNÍ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ PROBLEMATIKY 

ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ VE VZTAHU KE SBĚRU STATISTICKÝCH DAT 

Pro oblast rovného postavení mužů a žen v České republice je příznačná poměrně vysoká úroveň 

legislativního zabezpečení, kdy se vstupem země do Evropské unie dochází ke sladění 

s evropskou úrovní i v této oblasti. 

Pokud jde o institucionální zabezpečení agendy rovnosti žen a mužů, hlavním garantem 

a koordinátorem je Úřad vlády ČR, konkrétně Oddělení rovnosti žen a mužů. To zabezpečuje 

hlavní metodickou, koordinační a kontrolní činnost v této oblasti. Problematika genderu se dotýká 

prakticky všech resortů, přičemž MPSV ČR koordinuje tento úsek činnosti ostatních ministerstev.  

Do úrovně státní patří i činnost ČSÚ, který zabezpečuje oblast genderové statistiky a koordinuje 

též úseky resortních statistik vztahujících se k genderu. V této souvislosti je nutné upozorni na to, 

že ČSÚ zde má výlučně nezávislé postavení a sehrává jednoznačně pouze expertní roli, 

bez ohledu na politické preference a cíle v této oblasti. 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 ostatních resortů jsou členy pracovní skupiny pro genderovou 

statistiku zřízenou v ČSÚ a pravidelně se účastní též redakční rady 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 Úřadu vlády ČR i ČSÚ aktivní spolupráci. 

IV. HLAVNÍ ÚKOLY NA ÚSEKU GENDEROVÉ STATISTIKY 

Protože lze i nadále očekávat zvýšené nároky na dostupnost potřebných statistických dat 

o postavení žen a mužů, vyvstala potřeba řešit tento úsek statistiky koncepčně. V roce 2003 byla 

proto problematika začleněna do nově vzniklého samostatného oddělení specifických statistik 

obyvatelstva na ČSÚ. Úsek genderové statistiky na ČSÚ by se měl zaměřovat především na tyto 

činnosti: 

 ve spolupráci s příslušnými úseky v ČSÚ shromažďovat a kompletovat statistické údaje 

(především podle pohlaví a věku), které budou odrážet otázky vztahující se k mužům 

a ženám ve společnosti 

 tyto údaje sestavovat, analyzovat a prezentovat 
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 vést časové řady a studie v této oblasti 

 navrhovat změny stávajícího systému statistického sledování a doplnění analýz 

podle pohlaví 

 vydávat genderové ročenky („Zaostřeno na ženy a muže“) 

 shromažďovat a poskytovat podklady pro účely mezinárodních statistik v oblasti genderu, 

zejména pro mezinárodní webové stránky UN ECE (EHK OSN) 

 spolupracovat s dalšími vládními i nevládními institucemi (především pak s Úřadem vlády 

ČR, ale i s dalšími příslušnými resorty) v otázkách sledování genderové problematiky 

 sledovat vývoj a navrhovat i zavádět potřebné statistické metody pro nové pojetí 

problematiky postavení mužů a žen 

 vyvíjet osvětovou činnost v rámci státní statistické služby, informovat o genderových 

aspektech a přístupech v jednotlivých úsecích statistiky 

 monitorovat odborný i denní tisk z hlediska genderové statistiky 

 spolupracovat s Eurostatem na sjednocování metodik indikátorů, sběru a prezentace dat 

V. PŘEHLED DOPOSUD REALIZOVANÝCH AKTIVIT V ČSÚ 

 Prvním krokem bylo v roce 2000 vydání publikace „Ženy a muži v číslech“, odborné 

publikace věnované genderové statistice v ČR. Především šlo o to zkompletovat data, která 

ČSÚ a další resorty sledují podle pohlaví. Tato genderová ročenka položila základy 

k dalšímu periodickému sledování a časovým řadám prezentovaných údajů. Gestorem byl 

na základě usnesení vlády ze 7. června 2000 č. 565 pověřen ČSÚ ve spolupráci s MPSV ČR 

a tato publikace vytvořila předpoklady pro pravidelné každoroční vydávání. Další ročník 

publikace vyšel v roce 2001 pod názvem Zaostřeno na ženy a od roku 2002 se jmenuje 

Zaostřeno na ženy a muže. 

 V srpnu 2001 místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR spolu 

s předsedkyní ČSÚ společným dopisem oslovili další resorty, aby ČSÚ zaslaly představy 

o potřebě dat pro genderový mainstreaming. To mělo přispět k upřesnění obsahového 

zaměření genderové statistiky. Náměty byly z tohoto hlediska vyhodnoceny a posloužily jako 

konkrétní východisko při vytváření genderové statistiky. 

 ČSÚ kladně reagoval na výzvu Statistické divize Evropská hospodářská komise (OSN UN 

ECE) a spolupracuje na zabezpečování dat mezinárodní webové stránky UN ECE 

s genderovou statistikou. 

 V lednu 2003 bylo založeno Oddělení specifických statistik obyvatelstva (od června jako 

samostatné oddělení), kterému přísluší i oblast genderové statistiky. 

 V lednu 2003 se poprvé sešla pracovní skupina k genderové statistice. Tato skupina byla 

sestavena na základě jednání zahraničních představitelů twinningového projektu s vedením 

Českého statistického úřadu. Pracovní skupina byla vytvořena ze zástupců ČSÚ 

a jednotlivých resortů odpovědných za genderovou statistiku v rámci resortu nebo ČSÚ. 

 V červnu 2003 vydal ČSÚ ve spolupráci s MPSV ČR, za přispění pracovní skupiny 

ke genderové statistice i zahraničních poradců v rámci twinningového projektu brožurku 

pro veřejnost s názvem Ženy a muži v datech (vyšla v české i anglické verzi). U příležitosti 

vydání této brožury byla uspořádána tisková konference k problematice genderové 

statistiky. 

 V letech 2005, 2008 a 2011 vyšly na ČSÚ upravené a aktualizované brožury Ženy a muži 

v datech. 

 Každoročně byly od roku 2000 do roku 2007 zařazovány do edičního plánu ČSÚ analytické 

publikace s problematikou genderu. 



7 

 

 V roce 2006 byly spuštěny stránky ČSÚ s výstupy za genderovou statistiku, dostupné 

na http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/gender_uvod. 

 ČSÚ též každoročně vyplňuje dostupná genderová data do dotazníku UNECE (Evropské 

hospodářské komise). 

 ČSÚ těsně spolupracuje s Radou vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a každoročně 

reviduje shromažďované výstupy za oblasti genderové statistiky, aby poskytoval maximum 

dostupných relevantních dat. 

 V roce 2010 se Samostatné oddělení specifických statistik obyvatelstva v rámci reorganizace 

sloučilo v rámci Odboru trhu práce a rovných příležitostí s Oddělením výběrových šetření 

pracovních sil a vzniklo Oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí. 

 Od roku 2011 má ČSÚ svého zástupce u EIGE (Evropského institutu pro genderovou 

rovnost), který se pravidelně účastní jednání o konstrukci indexu genderové rovnosti. 

 Cíle EIGE jsou oproti OSN zaměřeny na detailnější sledování genderových indikátorů, 

už vzhledem ke zjišťování tzv. indexu genderové rovnosti (GEI). Ale i v případě OSN zvláště 

v posledních 5 letech je patrná snaha doplňovat a zkvalitňovat genderové ukazatele 

a identifikovat nové oblasti, za něž je možné takové ukazatele zjišťovat. Výsledkem je návrh 

minimálního seznamu genderových indikátorů za oblasti zdraví a zdravotních služeb, 

vzdělání, postavení na trhu práce a přístupu ke zdrojům, veřejný život a rozhodování a lidská 

práva s důrazem na práva žen a dívek. ČSÚ může poskytnout většinu z indikátorů 

navržených za výše uvedené oblasti, navíc pak sleduje řadu dalších ukazatelů, a to i za oblasti 

zde neuvedené (stárnutí populace, domácnosti, soudnictví a kriminalita, sociální zabezpečení 

či výzkum a vývoj). ČSÚ však nemůže poskytnout data vážící se k šetření časových aktivit 

(Time Use Survey), k ekonomické aktivitě propojené s údajem za věk nezletilých dětí, 

k přístupu k úvěrům podle pohlaví, k vlastníkům půdy podle pohlaví, k podílu žen 

v manažerských pozicích a k ukazatelům za lidská práva žen a dívek a některým dalším 

indikátorům za zdraví a vzdělání. OSN se též hodlá zaměřit na výsledky sčítání lidu domů 

a bytů, neboť, jak uvádí ve své zprávě, rozmezí let 2005-2014 je jedinečné v tom, že téměř 

ve všech zemích světa cenzus proběhl či proběhne. 

 V červnu 2013 byl spuštěn výpočet indexu genderové rovnosti jakožto v současné době 

nejnovější nástroj k posouzení situace v oblasti rovnosti žen a mužů, dostupný 

na: http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index.  

 Každoročně ČSÚ svolává Redakční radu k publikaci Zaostřeno na ženy a muže, kam zve 

všechny zainteresované strany, aby se vyjádřily k definitivní podobě publikace, k tomu, jaké 

ukazatele by bylo možné nově zařadit a v jaké formě apod. 

VI. ZDROJE DAT PRO GENDEROVOU STATISTIKU 

Pro profilování úseku genderová statistika, resp. vytvoření její obsahové náplně, se jako zásadní 

ukazují tyto zdroje získávání statistických dat: 

 

1. Ze samotné podstaty charakteru genderových dat je třeba získávat údaje podle pohlaví 

průřezovým výběrem ze všech příslušných úsekových statistik. Přitom nelze toto téma 

zúžit pouze na problematiku postavení žen, ale je nutné tuto oblast pojmout v širších (nejen 

biologických či demografických, ale i v sociálních, ekonomických či psychologických) 

souvislostech vztahu obou pohlaví. Statistiky, které mají ilustrovat postavení mužů a žen 

a rovnost šancí obou pohlaví, nelze také zúžit na pouhé ukazatele vykázané podle pohlaví. 

Je nutné zabývat se i širším okruhem statistických údajů, které s genderovou problematikou 

souvisejí nepřímo, zprostředkovaně, avšak jsou neméně podstatné. Teorie hovoří 

o tzv. genderově senzitivních datech. Je proto třeba posoudit v současné době sledovaná 

data i z hlediska jejich využití jako podkladů pro genderové analýzy. 

http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/gender_uvod
http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index
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2. Jako základní se z dlouhodobého hlediska jeví zejména administrativní zdroje dat, 

tj. základní registry veřejné správy, evidence a databáze v gesci jednotlivých resortů.  

3. Třetím důležitým zdrojem jsou data, která sledují resortní statistiky. Obecně se jedná 

o nejkvalitnější data, a to jak z hlediska jejich validity, tak reliability, což je dáno především 

primárním charakterem dat získaných z tzv. vyčerpávajícího šetření. Při něm je dosahováno 

maximálních návratností díky pevně normativně ukotvené povinnosti vykazování, který je 

obvykle upraven i příslušnou vyhláškou určující sankce za její nedodržení. Pro plné využití 

těchto statistických zdrojů je pak zcela zásadní úzká spolupráce se všemi příslušnými resorty, 

prostřednictvím které dochází k slaďování jednotlivých sběrných systémů (reprezentovaných 

obvykle specifickým softwarovým pozadím) a tím i výsledných dat propojitelných dle 

jednotného klíče.  

4. Dalším významným zdrojem jsou statistická data volně umístěná na internetových stránkách. 

Zde jsou uvedeny odkazy na vybrané internetové stránky domácích i zahraničních 

institucí s genderovou problematikou, ze kterých lze při analytické činnosti pracovat: 

Tab. č. 1 Základní instituce z oblasti rovnosti žen a mužů 

Zkratka instituce Název instituce 
Odkaz na www 

stránky 
Genderová problematika 

ČSÚ  
Český 

statistický úřad 
www.czso.cz 

Stránky fungují od roku 2006: 

http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/ka

pitola/gender_uvod 

ÚZIS 

Ústav 

zdravotnických 

informací a 

statistiky 

www.uzis.cz 

 

Výběrové šetření o zdravotním stavu 

české populace, Světové šetření 

o zdraví (WHS) 

Eurostat Eurostat 

http://epp.eurostat

.ec.europa.eu/port

al/page/portal/eur

ostat/home/ 

Komplexní statistiky v evropském 

kontextu 

MPSV 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

ČR 

www.mpsv.cz 

 
Rovnost žen a mužů 

Úřad vlády ČR ÚV ČR 
http://www.vlada.

cz/ 
Rovnost žen a mužů 

EHK OSN (UN 

ECE) 

Evropská 

hospodářská 

komise OSN 

www.unece.org 

 

www.unece.org/oes/gender/Welcome.

html 

 

 

5. Ostatní potřebné údaje lze získat především metodou statistických šetření, která jsou dalším 

základním zdrojem dat genderové statistiky. Sem spadá především:  

 vyčerpávající zjišťování Sčítání lidu, domů a bytů  

 Výběrové šetření pracovních sil - VŠPS 

 Šetření příjmů a životních podmínek - EU-SILC, 

 Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií – ICT 

 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace – HIS ČR 

 další, i jednorázová šetření (jako např. Šetření o sociální situaci domácností). 

http://www.czso.cz/
http://www.uzis.cz/
http://www.mpsv.cz/
http://www.unece.org/
http://www.unece.org/oes/gender/Welcome.html
http://www.unece.org/oes/gender/Welcome.html
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6. K dalším pravidelným výstupům patří i specializované genderové analýzy vydávané také 

samostatným oddělením specifických statistik obyvatelstva např. analýza „Ženy v České 

republice“, která souhrnně analyzuje vývoj postavení žen a mužů na základě čísel 

demografické statistiky za poslední půlstoletí. Nebo analýza „Vzdělání a zaměstnanost žen 

v ČR podle výsledků SLDB“ či analytická publikace s názvem „Život žen a mužů z pohledu 

SLDB 2001“, jejíž první část je zaměřená na problematiku rodin a domácností a druhá část 

se týká dojíždění do zaměstnání a do škol.  

7. Vzhledem ke specifičnosti problematiky genderu jsou cenným zdrojem dat i sociologické 

výzkumy. Předpokládá to navázání kontaktů s příslušnými výzkumnými agenturami 

a vědeckými institucemi zabývajícími se genderovou problematikou. V této souvislosti 

je nutné zmínit zejména výzkumnou aktivitu Sociologického ústavu Akademie věd ČR, 

v. v. i., konkrétně oddělení Gender a Sociologie, které od roku 2000 vydává odborný časopis 

Gender, rovné příležitosti, výzkum4. 

    VII. HLAVNÍ TÉMATA GENDEROVÉ STATISTIKY A DOPORUČENÉ 

INDIKÁTORY 

Informace o životních podmínkách žen a mužů musí být podloženy rutinně získávanými 

statistickými údaji, členěnými podle pohlaví a dalších znaků v závislosti na daném kontextu 

(například věk a dosažené vzdělání). Problémovým aspektem není pouze absence základního 

dělení statistické údaje dle pohlaví jedince, ale také genderová neobjektivnost dat vyplývající 

zejména ze zastaralosti běžných statistických metod a technik posuzování dat, které je nutné nově 

posoudit. Základní otázky revize jsou: které údaje jsou členěny podle pohlaví, jaká kritéria jsou 

ke shromažďování údajů používána a jaké předpoklady a hodnoty jsou v pozadí těchto kritérií. 

Zvláštní pozornost by měla být věnována údajům poskytujícím informace o dynamice 

genderových vztahů - co se mění, kde a v jaké míře. Těžiště by pak mělo ležet v genderově 

pojatých analýzách. 

 

Obsahové zaměření genderové statistiky je tedy značně široké, kromě standardních dat 

demografické statistiky se dotýká mnoha dalších oblastí života žena mužů.  

Lépe se orientovat pomůže například rozčlenění do dvanácti oblastí, uvedených jako hlavní 

oblasti kritického zájmu v Akční základně, programu, který vznikl na podkladě závěrů z jednání 

čtvrté světové konference o ženách konané v Pekingu. Uvádí se zde těchto dvanáct tematických 

okruhů: 

I. Chudoba a bída žen 

II. Vzdělání a příprava žen na povolání 

III. Zdraví žen 

IV. Násilí na ženách 

V. Ženy a ozbrojený konflikt 

VI. Ženy v ekonomice 

VII. Ženy u moci a rozhodování 

VIII. Mechanismy podpory žen 

IX. Lidská práva žen 

X. Ženy a sdělovací prostředky 

XI. Děti ženského pohlaví 

XII. Ženy a životní prostředí 

Toto členění je výhodné především z praktických důvodů, protože periodicky podávané vládní 

i nevládní zprávy o plnění závěrů z Pekingské akční platformy jsou obvykle strukturovány právě 

podle uvedených oblastí. Je však třeba vzít v úvahu, že oblasti byly zvoleny z hlediska 

celosvětové situace, která je v jednotlivých částech světa značně odlišná: např. se liší projevy 

diskriminace, problémy se posouvají i do diametrálně odlišných rovin apod. (zřejmé je to 

                                                 
4
 Základní informace dostupné na http://www.soc.cas.cz/gender-rovne-prilezitosti-vyzkum . 

http://www.soc.cas.cz/gender-rovne-prilezitosti-vyzkum
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např. v oblasti „chudoba žen“). Důležitou roli sehrála i skutečnost, že v Pekingu se hovořilo 

především o postavení a problémech žen. 

V příloze č. 3 lze nalézt přehled se stručným nástinem problematiky dle dělení vycházejícího 

z Pekingské akční platformy a představa, jak by se jí měla ujmout česká genderová statistika. 

Později došlo k jednoznačnému posunu ve smyslu genderového vnímání problematiky, hovoří se 

nejen o postavení žen, jak tomu bylo u sestavování dvanácti tematických okruhů a z nich 

vyplývajících indikátorů, ale o postavení žen a mužů. To vše se po roce 2000 projevilo 

v genderových indikátorech doporučovaných Statistickou divizí Evropské hospodářské 

komise OSN, která provozuje mezinárodní webové stránky s touto statistikou.  Zde je uváděno 

devět oblastí:  

I. Obyvatelstvo 

II. Rodiny a domácnosti 

III. Práce a ekonomika 

IV. Vzdělávání a komunikace 

V. Veřejný život a rozhodování 

VI. Zdraví 

VII. Zločin, násilí a kriminalita 

VIII. Hlavní ukazatele 

IX. Další oblasti, navrhované do budoucna 

V příloze č. 3 je přehledná tabulka doporučených indikátorů, které jsou rozděleny na hlavní, 

podpůrné, vedlejší a plánované do budoucna, tak, jak je dle základního dělení Statistické divize 

UN ECE zpracovalo ČSÚ a MPSV.  

Jak bylo řečeno výše, dosud nejaktuálnějším nástrojem k posouzení genderové rovnosti na státní 

úrovni je tzv. Gender Equality Index (GEI)5 navržený mezinárodní expertní skupinou zaštítěnou 

EIGE.  

Dle základního dělení lze rozlišit 6 základních domén a 2 subdomény, dle kterých je hodnoceno 

postavení žen a mužů ve společnosti ve všech aspektech jejich života. 

ZÁKLADNÍ DOMÉNY: 

I. Práce 

II. Peníze 

III. Vzdělání 

IV. Čas 

V. Moc 

VI. Zdraví 

SUBDOMÉNY: 

VII. Intersektorové nerovnosti 

VIII. Násilí 

Složení indikátorů a subindikátorů daných EIGE je do značné míry shodné s celosvětově 

pojímaným konceptem vycházejícím z Pekingské akční platformy, a proto lze pouze rozšířit 

stávající soubor zjišťovaných proměnných ČSÚ o nově navržené statistické proměnné v rámci 

GEI, kterými jsou především data o trávení volného času jedinců a jemněji dělené viktimizační 

statistiky. 

                                                 
5
 Informace o vzniku, revizních úpravách a výsledcích jednotlivých analýz užitím nástroje GEI lze nalézt: 

http://eige.europa.eu/content/activities/gender-equality-index. 

http://eige.europa.eu/content/activities/gender-equality-index
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IX. VÝSTUPY ANALÝZY SBĚRU GENDEROVÝCH STATISTICKÝCH DAT 

V rámci aktivity s názvem Optimalizace sběru dat k hodnocení naplňování principů rovných 

příležitostí žen a mužů projektu Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných 

příležitostí žen a mužů v České republice byla ve spolupráci s hlavním neformálním partnerem 

výše uvedeného projektu, kterým je ČSÚ, zpracována analýza sběru statistických dat na národní 

úrovni (viz příloha 4-6). Kromě již zmíněného vyhodnocení možností optimalizace sběru 

statistických dat používaných k hodnocení naplňování principů rovných příležitostí žen a mužů, 

je dalším důležitým cílem této projektové aktivity i navázání spolupráce se zahraničními 

(rakouskými a slovenskými) partnerkami projektu a následná inspirace v možnostech 

optimalizace sběru statistických dat. 

Základním konceptem, v rámci něhož výše uvedená analýza vznikala, bylo primární dělení dat dle 

jejich původu, periodicity a zaštiťující organizace jejich sběru a z toho vyplývajícího charakteru 

dat a jejich propojitelnosti s dalšími srovnatelnými maticemi statistických informací. 

První analyzovanou skupinou statistických zjišťování byla resortní sběrná šetření, jejichž 

periodicita je ve všech případech jednoletá s termínem odevzdání do 31. prosince za uplynulý rok 

či do 30. června u výkazů podávaných zpětně za rok předcházející k roku podání. V naprosté 

většině je sběr dat zajišťován prostřednictvím specializovaných informačních systémů, jehož 

součástí je i filtrační exportní prostředí uzpůsobené následné analytické činnosti jednotlivých 

ministerstev. 

Obecným spojujícím znakem těchto šetření je, jak jich bylo řečeno v kapitole VI., vysoká míra 

návratnosti daná pevným normativním ukotvením povinnosti předem definovaná data vykázat 

s odpovídajícím sankčním vymezením při jejím nedodržení, dále pak vysoká reliabilita a validita 

dat a v neposlední řadě také vysoká míra kompatibility dat napříč jednotlivými sběrnými systémy. 

Z celkového počtu 14 ministerských pracovišť sdílelo 9 resortů (příloha č. 4) své statistické 

výkaznictví s garantem genderových statistik ČSÚ, který posléze daná data podrobil genderové 

analýze a její výsledky zveřejnil v příslušných statistických publikacích6. Zbylých 5 resortů 

(příloha č. 5) údaje sbírá, avšak následně je s ČSÚ nesdílí, ač by to bylo k jejich charakteru velice 

žádoucí. 

Po analýze obsahu jednotlivých statistických výkazů byly určeny čtyři základní kategorie 

hodnocení, dle nichž lze dělit výkazy na: 

A. data týkající se osob a obsahující základní dělení dle pohlaví, 

B. data, která se primárně osob netýkají, avšak nesou genderově důležitou informaci 

(tzv. genderově senzitivní data), 

C. data bez genderového aspektu, netýkající se osob, 

D. data týkající se osob, avšak neobsahující základní dělení dle pohlaví. 

Právě posledně zmiňovaný bod je klíčový pro následné návrhy optimalizačních procesů, 

jež budou v rámci výše zmíněného projektu následovat ve spolupráci s příslušnými resorty a ČSÚ 

ve snaze stávající statistická zjišťování doplnit o základní dělení dle pohlaví a tím poskytnout 

komplexní přehled o situaci žen a mužů v různých úrovních života české společnosti. 

A) Z analýzy resortního statistického zjišťování sdíleného s ČSÚ v rámci návrhů 

optimalizace sběru statistických dat s genderovým aspektem vyplývá, že oblastí, v níž 

jednoznačně chybí aspekt dělení dle příslušnosti k pohlaví, a to ve všech sdílených 

výkazech, je oblast kultury. Konkrétně se jedná o tyto výkazy:  

                                                 
6
 Obvykle se výsledky analýzy resortního statistického zjišťování objevují v publikaci Zaostřeno na ženy a muže. 
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 Roční výkaz o divadle 

 Roční výkaz o periodickém tisku 

 Roční výkaz o knihovně 

 Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění)  

 Roční výkaz o neperiodických publikacích 

 Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně 

 Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím  

 Roční výkaz o vydavateli 

 Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury  

 Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti  

 Roční výkaz o divadelních, filmových, hudebních a tanečních festivalech  

  Roční výkaz o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti týkajících se státní  

památkové péče  

 Roční výkaz o hudebních tělesech 

 Roční výkaz o kinu 

Oblast kultury a médií obecně je pro povědomí o situaci rovnosti žen a mužů zásadní především 

z důvodů velkého vlivu svého působení na společnost, přičemž významnou roli hraje 

také personální obsazení kulturních institucí. Statistické zjišťování Ministerstva kultury, které je 

primárně zajišťováno Národním informačním střediskem pro kulturu (NIPOS)7, konkrétně 

Centrem informací a statistik kultury (Útvar CIK), však aspekt pohlaví opomíjejí, a to i přes to, 

že obsahují především údaje týkající se osob.  

Doporučení/Návrh optimalizace: 

V rámci doporučení vyplývajících z provedené analýzy je žádoucí doplnit výše uvedené výkazy 

o aspekt dělení dle pohlaví, čímž bude zajištěný alespoň základní vhled do stavu zastoupení žen 

v oblasti kulturního prostředí a jeho institucí v ČR. V této souvislosti je nutné poukázat 

i na nutnost sumačního vyhodnocení8, jelikož výkazy Ministerstva kultury jako jedny 

z posledních nejsou součástí elektronického sběru dat, a tudíž by pouhé doplnění hlediska 

pohlavní příslušnosti nebylo dostačující změnou. 

B)  V rámci resortních statistických zjišťování nesdílených s ČSÚ jsou všechna data týkající 

se jedinců genderově dělena, avšak přístup k datům a jejich následná analýza jsou 

omezeny pouze na působnost ministerstva zajišťujícího jejich sběr. 

Vzhledem k genderově naplněnému dělení resortních výkazů uvedených v příloze č. 5 je 

maximálně vhodné zahájit jednání o sdílení těchto dat s ČSÚ a tím i rozšířit jejich využití 

pro následné genderové analýzy, potažmo publikace s podobným zaměřením. 

Oblast podrobená analýze však nepokrývala pouze statistická zjišťování, v rámci nichž 

doporučovala doplnění již existujících výkazů, ale zaměřila se i na vytipování oblastí, kde 

statistické pokrytí jevu či situace ovlivňující život obou pohlaví v české společnosti zcela chybí. 

Příloha č. 6 určuje základní typy chybějících statistik mající zásadní vliv na povědomí o rovnosti 

žen a mužů v ČR, jejich základní indikátory a v neposlední řadě též návrh odborného garanta, 

který by dle logické agendové příslušnosti mohl zaštiťovat sběr a následnou analýzu získaných 

dat. K tomuto účelu lze využít též přílohu č. 4 a údaje o plánovaných indikátorech označených *, 

které jsou v současné době zapracovávány do přípravného souboru zjišťovaných proměnných 

ČSÚ na další období. 

                                                 
7
 Více informací lze nalézt zde: http://www.nipos-mk.cz/. 

8
 Sumačním vyhodnocením je myšlen souhrnný údaj dělený dle pohlaví. 

http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_1_01_(mutace_a_b)_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_5_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_12_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_14_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_15_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_16_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_17_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_18_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_19_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_22_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_23_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_24_01_(mutace_a_b)_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_24_01_(mutace_a_b)_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_25_01_(mutace_a_b)_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_26_01_2013
http://www.nipos-mk.cz/
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IX. ÚKOLY PRO GENDEROVOU STATISTIKU 

Vzhledem k současnému stavu statistického zjišťování v rámci ČR by se obecně daly definovat 

následující úkoly, jejichž plněním by došlo ke zlepšení úrovně genderové statistiky jako takové. 

Koncepční činnost na úseku genderové statistiky: 

 Posilovat a ve veřejném mínění i u odborné veřejnosti zdůrazňovat odborné a zcela 

nezávislé postavení genderové statistiky, které jedině může zaručit objektivitu jak 

při získávání tak při interpretaci a analýze genderových dat. 

 Dle aktuálních potřeb svolávat pracovní skupinu genderové statistiky. 

 Doplnit pracovní skupinu genderové statistiky o další členy Vyjadřovat se k návrhům 

novel Zákona o statistické službě. 

 Vyjadřovat se k návrhu plánu statistických zjišťování. 

 Vyjadřovat se k návrhu edičního plánu. 

 Vyjadřovat se k návrhům a změnám obsahové náplně SLDB, EU-SILC, VŠPS. Pravidelně 

pořádat pro pracovníky státní statistické služby a gender focal points na ministerstvech, 

kteří se na vytváření genderové statistiky přímo či nepřímo podílejí, prezentaci činnosti 

Oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí na úseku genderové statistiky 

a seznámit je s problematikou této statistiky s ohledem na potřeby kooperace jednotlivých 

odvětvových statistik na této problematice. 

 Monitorovat genderovou problematiku v odborném i denním tisku a na internetu. 

 Průběžně aktualizovat, případně doplňovat databázi genderových pojmů. 

 Průběžně aktualizovat ve spolupráci s Úřadem vlády ČR přehled o legislativě, související 

s genderovou problematikou. 

 Aktivně využívat dokument Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2014 – 2020. 

 Nadále spolupracovat s EIGE a k indexu genderové rovnosti poskytovat jednak relevantní 

data a jednak připomínky, jak tento ukazatel zkvalitnit po stránce metodologické 

i interpretační. 

Metodická činnost na úseku genderové statistiky: 

 Průběžně zavádět nové metodické postupy v souladu s mezinárodními doporučeními (UN 

ECE) 

 Prohlubovat spolupráci s ostatními odděleními ČSÚ a s resorty, zejména s MPSV 

v oblasti metodiky genderové statistiky  

 Upravovat metodiku jednotlivých ukazatelů v souladu s co možná nejpřesnější 

a nejvýstižnější interpretací  

Shromažďování genderových statistických dat: 

 Shromažďovat pravidelně genderová data zejména pro potřeby mezinárodních organizací 

(UN ECE, EIGE) a pro potřeby periodicky i příležitostně vydávaných publikací ČSÚ 

 Při získávání dat prohlubovat spolupráci s ostatními odděleními ČSÚ a s příslušnými 

resorty, zejména s MPSV ČR 

 Publikovat a analyzovat genderová data i v časových řadách 

 Publikovat genderová data i podle regionálního členění 

 Vyhledávat další vhodné (i netradiční) zdroje genderových dat (např. využívat rozličné 

databáze apod.) 

 Průběžně navrhovat nové, genderově citlivé ukazatele, především v souladu s požadavky 

UN ECE 

 Průběžně (jednou ročně) aktualizovat genderové výstupy na webových stránkách ČSÚ 

a podle potřeb nahrazovat genderová data s menší vypovídací schopností daty s touto 

schopností vyšší   

Publikační a osvětová činnost na úseku genderové statistiky: 
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 Rozšiřovat periodicky vydávané publikace o nové informace a přizpůsobovat jejich obsah 

cílovým skupinám  

 I nadále každé tři roky vydávat brožuru „Ženy a muži v datech“. Zařadit do ní přehled 

základních genderových pojmů, doplnit ji o přehled legislativy spojené s genderovou 

problematikou, přidat nové oblasti vědy, technologie a informační společnosti a zařadit 

odkazy na další publikace a internetové stránky s podrobnějšími informacemi 

za jednotlivé oblasti genderové problematiky. Nebude-li nadále možná knižní podoba, 

bude brožura dostupná v podobě elektronické tak, jak je tomu dosud. 

 Aktualizovat webové stránky s genderovými údaji 

 Využívat tiskových konferencí pořádaných obvykle u příležitosti vydání nových publikací 

k propagaci a usměrnění komunikace s médii v oblasti genderové statistiky.  

X. PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚŠNÉ SPLNĚNÍ KONCEPCE 

GENDEROVÉSTATISTIKY 

Pro úspěšnou realizaci této koncepce je však nezbytné splnit následující podmínky: 

 Mít možnost připomínkovat důležité materiály, ovlivňující genderovou statistiku (ediční 

plán ČSÚ, novela Zákonu o statistické službě, program statistických zjišťování i obsah 

konkrétních výkazů a dotazníků ČSÚ s genderově citlivými ukazateli – např. výkazy 

z oblasti demografické statistiky, Roční výkaz o výzkumu a vývoji, dotazníky SLDB, EU-

SILC, VŠPS, statistiky rodinných účtů). Mít předem informace o připravovaných 

jednorázových šetřeních a ad hoc modulech pravidelných šetření. 

 Zajistit pro ČSÚ přístup k maximu relevantních informací z administrativních zdrojů dat. 

 Využívat podporu vedení ČSÚ při řešení interní spolupráce s jednotlivými úsekovými 

statistikami na problematice získávání dat pro genderovou statistiku (povinnost sledovat 

i publikovat údaje o osobách ve všech případech podle pohlaví, dle potřeby a možností 

i podle dalších socioekonomických ukazatelů v členění podle tohoto ukazatele). 
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PŘÍLOHA 1: DVANÁCT OBLASTÍ PODLE ZÁVĚRŮ PEKINGSKÉ KONFERENCE 

A TÉMATA PRO STATISTIKU ČR 

 

CHARAKTERISTIKA PROBLÉMŮ 
TÉMATA PRO STATISTIKU 

V ČR 

I. Chudoba a bída žen: 

Chudoba se vyskytuje ve všech státech světa a má 

rozmanité podoby, které závisejí na dosažené ekonomické 

a sociální úrovni. Příčiny jsou zejména v makroekonomické 

politice (je třeba zajistit i ženám přístup ke zdrojům, 

k prostředkům, příležitostem a službám), nerovných 

pracovních příležitostech a v nedostatečném zapojení žen 

do řízení a rozhodování i do občanského, sociálního 

a kulturního života. Ve státech s přechodovými 

ekonomikami se feminizace chudoby v posledních letech 

stala vážným problémem, jako krátkodobý důsledek 

transformací. Riziko upadnutí do chudoby je u žen vyšší než 

u mužů. Ženy se též setkávají s většími překážkami při 

opětovném zapojení se do trhu pracovních sil. Problémy 

mají zejména ženy starší a jsou též v případě, kdy systémy 

sociálního zabezpečení jsou založeny na zásadě 

nepřetržitého placeného zaměstnání. Ohroženy jsou i ženy 

s malými dětmi. Východiskem je udržitelný rozvoj 

a hospodářský růst, založený na rovnoprávnosti a sociální 

spravedlnosti. 

 

 Přístup k ekonomickým 

zdrojům, prostředkům a službám 

(zejména pak k financím) 

 Výše příjmů 

 Nezaměstnanost, (míra 

nezaměstnanosti, délka doby trvání 

nezaměstnanosti, šance na získání 

zaměstnání) 

 Rozdělování finančních zdrojů 

a investic  

 

II. Vzdělání a příprava žen na povolání: 

Přístup dívek ke vzdělání zajišťuje pokrok, avšak dívky 

se stále zaměřují na omezený okruh oblastí studia (malý 

zájem o technické obory, obzvláště se to týká matematiky 

a přírodních věd). Je nezbytné, aby ženy měly z technologie 

nejen prospěch, ale aby se zapojily do všech fází vzniku 

a zavádění těchto technologií. Nerovnoměrné genderové 

rozložení vede u některých oborů naopak k přílišné 

feminizaci. Je důležité výchovné prostředí, které zachází 

s dívkami i chlapci stejně a stejně je i podněcuje. Učební 

osnovy a učební materiály jsou i nadále někdy zaujaté 

tradičním chápáním postavení mužů a žen, ale i zde 

se pracuje na podchycení genderové problematiky. 

Závažnosti také nabývá otázka míry počítačové gramotnosti 

z hlediska genderového rozložení. Pro ženy je důležité 

i pojetí celoživotního vzdělávání, které rozvíjí také 

vědomosti a dovednosti, získané neformálními způsoby 

včetně dobrovolné činnosti, neodměňované práce 

a tradičních znalostí. 

 

 Počet studujících podle 

zaměření studia 

 Dosažené vzdělání podle 

úrovně a oborového zaměření 

 Počítačová gramotnost 

 Šance na pracovní uplatnění 

získané kvalifikace 

 Celoživotní vzdělávání 

(příležitosti a přístup) 

 Zapojení do neformální 

pracovní činnosti včetně 

dobrovolné činnosti, neodměňované 

práce a tradičních znalostí 

III. Zdraví žen: 

Nejsou vždy uplatňovány přístupy, citlivé ke zdravotním 

problémům žen, zejména z hlediska jejich reprodukční role. 

Důležité je též posilovat preventivní pojetí a podněcovat 

i podporovat zodpovědný přístup k vlastnímu zdraví. 

Problémy zdraví posuzovat citlivě i podle jejich závažnosti 

z hlediska genderových rozdílů. 

 Nemocnost a úmrtnost podle 

pohlaví 

 Úroveň a podmínky porodnosti 

 Příčiny a důsledky nízké 

porodnosti 

 informovanost v otázkách 

zdraví 
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CHARAKTERISTIKA PROBLÉMŮ 
TÉMATA PRO STATISTIKU 

V ČR 

 Antikoncepce 

 

IV. Násilí na ženách: 

V rámci stoupající kriminality stávají se i ženy častějším 

objektem násilí. Toto násilí mívá často specifickou podobu, 

hovoří se o tzv. „domácím násilí“. Další formou, týkající se 

především žen, je sexuální obtěžování na pracovišti 

a obchodování se ženami. 

 Podíl mužů a žen na 

kriminalitě 

 Domácí násilí 

 Počet, příčiny a důsledky 

násilí na ženách  

 

V. Ženy a ozbrojený konflikt: 

Tato problematika se naší republiky dotýká víceméně pouze 

zprostředkovaně. Patří sem účast českých žen a mužů na 

humanitárních akcích a v mezinárodních vojenských 

misích, problematika uprchlíků a dále míra účasti žen 

na rozhodování při konfliktech a rozdělování financí 

na obranu před možnými konflikty. 

 Počet a životní podmínky 

uprchlíků 

 Účast na rozhodování 

v armádě 

 Účast v humanitárních akcích 

a v mezinárodních vojenských 

misích 

 

 

 

VI. Ženy v ekonomice: 

Tato oblast bývá zdrojem nejčastějších a největších 

genderových rozdílů. Patří sem takové otázky, jako je 

zapojení žen do trhu práce, možnosti a podmínky pro jejich 

uplatnění v této oblasti, rovnost při ohodnocení za  

vykonanou práci, podíl na řízení a přístup do řídících 

ekonomických sfér, možnosti pro uplatnění a zvyšování 

kvalifikace, přístup k informacím a technologiím, přístup 

k finančním zdrojům (půjčky, úvěry). 

 

 

 

 Zaměstnanost 

a nezaměstnanost 

 Zapojení do podnikání 

 Zastoupení v řídících funkcích 

na všech úrovních 

 Zvyšování kvalifikace a přístup 

ke kvalifikaci, příp. rekvalifikaci 

 Úroveň mezd 

 Pracovní příležitosti 

 Přístup k finančním zdrojům: 

spoření, půjčky a úvěry (možnosti 

 a jejich využívání) 

 Rozsah a distribuce neplacené 

práce 

VII. Ženy u moci a rozhodování: 

I tato oblast je stále častým zdrojem genderových 

nerovností. Účast žen na moci a rozhodování je ve srovnání 

s muži nízká a zejména prudce klesá s výší rozhodovací 

úrovně. Ženy jsou zapojeny spíše do nižších úrovní 

rozhodovací sféry a se stoupající úrovní jejich podíl klesá. 

 

 Zapojení do rozhodovacích 

a mocenských vládních i nevládních 

struktur na všech úrovních 

VIII. Mechanizmy podpory žen: 

Tato oblast se netýká konkrétního obsahu statistiky. 

Genderová statistika, její zavedení a prezentování je samo 

o  sobě jedním z mechanizmů podpory. 

 Prezentace, publikování 

a popularizace genderových 

statistických dat, jejich poskytování 

kompetentním orgánům jako 

podklady pro rozhodování 

IX. Lidská práva žen 

V této oblasti je nejdůležitější informovanost o právech žen 

a znalost dokumentů s problematikou těchto práv. 

 Poskytování statistických dat 

jako podklady pro tvorbu 

příslušných dokumentů 
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CHARAKTERISTIKA PROBLÉMŮ 
TÉMATA PRO STATISTIKU 

V ČR 

X. Ženy a sdělovací prostředky: 

Je třeba umožnit přístup ženám do sdělovacích prostředků 

a  vyjadřovat se v nich. Prosazovat vyvážený, netendenční 

obraz postavení žen a mužů ve společnosti. 

 Podíl žen na řízení 

sdělovacích prostředků a na tvorbě 

programů a programové skladby. 

 Prezentace genderově 

senzitivních statistických dat 

ve sdělovacích prostředcích 

XI. Děti ženského pohlaví: 

Oblast zahrnuje problematiku podpory a ochrany práv dětí 

bez rozdílu pohlaví a odstranění diskriminace ve všech 

oblastech. Patří sem i stejný přístup k mimoškolním 

aktivitám a stejné podmínky pro rozvoj osobnosti i trávení 

volného času, včasná sexuální výchova a výchova 

k rodičovství i ochrana a pomoc mladým matkám. Dále je 

důležitá i rovnocenná výchova v rodinách.  

 Údaje o dětech, členěné podle 

pohlaví a věku 

 Hodnoty, postoje a názory 

na tyto otázky 

 Poskytování statistických dat 

pro genderovou výchovu na všech 

typech škol. 

 Násilí na dětech 

 

XII. Ženy a životní prostředí: 

Stav životního prostředí a jeho dopad na jedince může být 

z hlediska genderu odlišný. Je proto třeba zvážit specifiky 

pohlaví a vliv na ženy a na muže při řízení zdrojů 

a technologií či rozvoje infrastruktury, zapojit 

do rozhodování o nich i ženy.  

 Zapojení do ekologického 

rozhodování 

 Vliv životního prostředí 

na zdraví, životní podmínky 

a ekologická rizika na pracovišti 

i v domácnosti 

 Přístup ke zdrojům 

a investicím do životního prostředí 
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PŘÍLOHA 2: DOPORUČENÉ GENDEROVÉ INDIKÁTORY A JEJICH 

REPREZENTACE V ČR 

(* = indikátory doposud nezajištěné) 

 

Tematický 

okruh 

Hlavní 

indikátory 

Podpůrné 

indikátory 

Vedlejší 

indikátory 

Plánované 

indikátory 

OObbyyvvaatteellssttvvoo  

 Obyvatelstvo; 

celkový počet 

současný 

a projektovaný na 

rok 2025. 

 Obyvatelstvo 

podle věku (0-14, 

15-64, 65+). 

Podíly v % 

- Podíl pohlaví ve 

věku 80+ (Index 

feminity pro věk 

80 a více let) 

 Obyvatelstvo 

městské a 

venkovské podle 

věku (0-14, 15-

64, 65+). Pro-

centuální 

vyjádření 

 Uprchlíci, cizinci 

bez domova a 

vysídlené osoby 

podle věku (0-14, 

15-64, 65+). 

Podíl ze všech 

uprchlíků 

 Etnické menšiny 

podle věkových 

skupin* 

 Imigranti podle 

původu 

a věkových 

skupin 

 Migrace 

 

Rodiny a 

domácnosti 

 Obyvatelstvo 

starší 18 let podle 

rodinného stavu 

(svobodní, ženatí, 

vdané, 

kohabitace, 

ovdovělí 

a rozvedení) 

a věkových 

skupin (18-29, 

30-59, 60+). Pro-

centuální 

rozložení 

v jednotl. 

věkových 

skupinách 

 Úhrnná plodnost 

 Plodnost dívek 

do 19 

dokončených let 

věku 

 Průměrný věk 

matek při 

narození prvního 

dítěte 

 Průměrný věk při 

prvním sňatku 

 Nesezdané páry. 

Podíl ze všech se-

zdaných 

i nesezdaných 

párů 

 Jednočlenné 

domácnosti osob 

starších 65 let. 

Procentuální 

zastoupení ze 

všech žen/mužů 

ve věku 65 a více 

let 

 Úhrnná míra 

potratovosti 

 

 Domácnosti 

podle typů. 

Procentuální 

rozložení 

 Děti žijící 

s jedním rodičem 

podle pohlaví 

rodiče (a věku 

dítěte). Podíl 

ze všech dětí 

žijících 

v neúplných rodi-

nách 

 

 

 

 

 Péče o děti podle 

pohlaví pečující 

osoby* 

 Péče o ostatní 

závislé osoby 

podle pohlaví 

pečující osoby* 

  Péče o děti podle 

času věnovaného 

péči* 

 Péče o ostatní 

závislé osoby 

podle času 

věnovaného 

péči* 

 Rozhodovací 

pozice 

a odpovědnost 

v rámci 

domácnosti* 

Metody 

antikoncepce 

ve věkové 

skupině 15-49 let 

Práce a 

ekonomika 

 Míra ekonomické 

aktivity (15 let až 

věk odchodu do 

důchodu) 

 Pracovní síla (15 

let až věk 

odchodu do 

 Zaměstnanost ve 

třech hlavních 

sektorech 

ekonomiky 

(zemědělství, 

průmysl, služby). 

Procentuální 

 Sebezaměstnaní 

(Samostatně 

výdělečně činní). 

Struktura podle 

pohlaví 

 Zaměstnaní v 

podnikatelské a 

 Míra ekonomické 

aktivity mužů/žen 

ve věku 20 – 49 

let podle výskytu 

dětí předškolního 

věku 

 Čas strávený 
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Tematický 

okruh 

Hlavní 

indikátory 

Podpůrné 

indikátory 

Vedlejší 

indikátory 

Plánované 

indikátory 

důchodu). 

Rozdělení podle 

pohlaví 

 Zaměstnaní na 

částečný úvazek. 

Podíl ze všech 

zaměstnaných (v 

%) 

 Míra nezaměstna-

nosti 

 Čas strávený 

placenou 

a neplacenou 

prací za týden 

 Průměrné roční 

výdělky žen (za-

městnaných na 

plný úvazek po 

celý rok). Plat 

žen vyjádřen 

v procentech 

platu mužů 

 

 

 

rozdělení podle 

pohlaví a sektorů. 

 Zaměstnanost 

podle 9 tříd 

KZAM (ISCO). 

Procentuální 

rozdělení podle 

pohlaví a tříd 

KZAM 

 Míra dlouhodobé 

nezaměstnanost 

 Nezaměstnanost 

mladých lidí ve 

věku 15 - 24 let 

 Průměrné 

výdělky žen 

podle stupně 

nejvyššího 

ukončeného 

vzdělání. 

 Průměrné 

výdělky žen 

v procentech 

průměrných 

výdělků stejně 

vzdělaných mužů 

 Míry ekonomické 

aktivity 

v pětiletých 

věkových 

skupinách 

nepodnikatelské 

sféře. Struktura 

podle pohlaví 

placenou prací 

  Čas strávený 

neplacenou 

prací* 

 Volný čas* 

 Čas věnovaný 

osobní péči* 

 Zaměstnaní na 

rodičovské 

dovolené podle 

pohlaví 

Vzdělání a 

komunikace 

 Žáci středních 

škol (ISCED 3 

a 4). Struktura 

podle pohlaví 

 Čistá míra 

přijatých na 

střední školu 

(ISCED 2, 3, 4) 

 Vysokoškolští 

studenti (ISCED 

5A a 6). 

Struktura podle 

pohlaví 

 Studenti vyšších 

odborných škol 

(ISCED 5B). 

Struktura podle 

pohlaví 

 Vzdělanostní 

 Absolventi 

vysokých škol 

(ISCED 5A a 6). 

Struktura podle 

pohlaví 

 Studenti 

terciárního 

vzdělávání 

(ISCED 5 a 6). 

Struktura podle 

pohlaví 

 Počet udělených 

titulů PhD 

(ISCED 6). 

Struktura podle 

pohlaví 

 Učitelé podle 

typů škol. 

Struktura podle 

 Počet studentů 

vysokých škol 

(ISCED 5A and 

6) na 100 tis. 

obyvatel 

 Funkční 

gramotnost* 

 Kurzy pořádané 

podniky 

v uplynulém 

roce* 

 Studenti 

počítačových 

kurzů zakonče-

ných certifiká-

tem/ocenění 

 Uživatelé 

internetu 

 Ženy a muži 

ve vědě  

 Vyloučení 

ze školy podle 

pohlaví* 
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Tematický 

okruh 

Hlavní 

indikátory 

Podpůrné 

indikátory 

Vedlejší 

indikátory 

Plánované 

indikátory 

skladba dospělé 

populace ve dvou 

věkových 

kategoriích (25-

49 let; nad 50 let 

věku), podle 

stupně nejvyššího 

dosaženého 

vzdělání. 

Struktura podle 

vzdělání a 

pohlaví 

pohlaví 

 Učitelé podle 

úrovně vzdělání 

(ISCED 1-6). 

Struktura podle 

pohlaví 

 Celoživotní 

vzdělávání 

 

Veřejný život 

a rozhodování 

 Poslanci, senátoři 

(členové 

národního 

parlamentu). 

Struktura podle 

pohlaví 

 Ministři vlády. 

Struktura podle 

pohlaví 

 Vedoucí 

pracovníci státní 

správy podle 

pohlaví a úrovně. 

Struktura podle 

pohlaví 

 Vedoucí 

pracovníci v 50 

nejvýznamněj-

ších podnicích 

v zemi 

 Zaměstnavatelé. 

Struktura podle 

pohlaví 

 Soudci. Struktura 

podle pohlaví 

 Členové obecních 

zastupitelstev. 

Struktura podle 

pohlaví 

 Členové 

představenstva 

České národní 

(Centrální) 

banky. Struktura 

podle pohlaví 

 Děkani, rektoři, 

prorektoři. 

Struktura podle 

pohlaví 

 Šéfredaktoři 

nejvý-

znamnějších 

novin a časopisů 

v zemi. Struktura 

podle pohlaví 

 Novináři. 

Struktura podle 

pohlaví 

 Voliči. Struktura 

podle pohlaví 

 Vedoucí 

pracovníci 

v OSN. Struktura 

podle pohlaví 

 Vedoucí 

pracovníci 

v OECD. 

Struktura podle 

pohlaví 

 Vedoucí 

pracovníci 

v orgánech EU. 

Struktura podle 

pohlaví 

 Členové 

Evropského 

parlamentu. 

Struktura podle 

pohlaví 

 Vedoucí státních 

statistických 

úřadů podle 

pohlaví 

 Funkcionáři 

politických stran 

 Funkcionáři 

v odborech* 

 Vedoucí členové 

v národních 

nevládních 

organizacích* 

 Vedoucí pozice 

v televizi* 

 Šéfredaktoř

i v rozhlase* 

 Šéfredaktoři 

v tisku* 

 Redaktoři a 

moderátoři 

v televizi* 

 Redaktoři 

v rozhlase* 

 Redaktoři 

v tisku* 

 

Zdraví 

 Naděje dožití při 

narození 

 Naděje dožít se 

určitého věku 

ve špatném 

(v dobrém) 

zdravotním stavu 

 Naděje dožití ve 

věku 65 let 

 Pravděpodobnost 

 Specifické míry 

smrtnosti 

za vybrané pří-

činy (nemoci 

oběhové 

soustavy, no-

votvary, vnější 

příčiny) za hlavní 

věkové skupiny. 

Na 100 000 

 Míra úmrtnosti 

dětí 

(věková skupina 

1-4 roky) 

 Počet mamografů 

na 1 000 000 žen 

dané populace 

 Osoby nakažené 

pohlavně přenos-

nými chorobami 

 Specifické míry 

smrtnosti na 

rakovinu prsu, 

rakovinu prostaty 



21 

 

Tematický 

okruh 

Hlavní 

indikátory 

Podpůrné 

indikátory 

Vedlejší 

indikátory 

Plánované 

indikátory 

úmrtí ve věkové 

skupině 15-59 let 

 Kvocient 

kojenecké 

úmrtnosti 

 Dospělí kuřáci 

(starší 15 let). 

Podíl z celé 

populace pří-

slušného věku 

 Mladí dospělí 

kuřáci (15-24 

let). Podíl z celé 

populace pří-

slušného věku 

obyvatel střed-

ního stavu 

(standardizované 

míry) 

 Specifické míry 

smrtnosti 

za vybrané pří-

činy (rakovina 

průdušnice, 

průdušek a plic) 

 Míra prevalence 

HIV. Na 100 000 

obyvatel 

 HIV-pozitivní 

osoby. Struktura 

podle pohlaví 

 Osoby trpící 

nad/podváhou 

podle věkových 

skupin  

(na základě Body 

Mass indexu). 

Podíly z celé 

populace pří-

slušného věku (pří-

slušné věkové sku-

piny) 

a rakovinu 

tlustého střeva 

 Subjektivní 

hodnocení 

zdravotního stavu 

(% žen a mužů 

posuzující svůj 

zdravotní stav 

jako dobrý, 

průměrný či 

špatný)* 

 Konzumace 

alkoholu 

(denně/pravideln

ě, množství 

čistého alkoholu 

zkonzumovaného 

za rok)* 

 Cvičení, 

rekreační sporty* 

(denně/pravidel-

ně) 

 Zdravotní stav 

 

Zločin a 

násilí; 

kriminalita 

 Počet 

odsouzených za 

spáchání trest-

ného činu. 

Struktura podle 

pohlaví 

 Počet 

odsouzených 

mladistvých za 

spáchání 

trestného činu. 

Struktura podle 

pohlaví 

 Počet trestných 

činů hlášených 

policií, podle 

pohlaví obětí 

a vybraných 

trestných činů 

(ublížení na 

zdraví, vražda, 

loupež, sexuální 

napadení). 

 Vězni (podle 

recidivity; podíl 

prvně od-

souzených). 

Struktura podle 

pohlaví 

 Odsouzení za 

krádeže. 

Struktura podle 

pohlaví 

 Odsouzení za 

ublížení na zdraví 

a rvačku. 

Struktura podle 

pohlaví 

 Odsouzení za 

těžké ublížení na 

zdraví. Struktura 

podle pohlaví 

 Odsouzení za 

drogovou 

kriminalitu. 

Struktura podle 

 Počet osob ve 

vězeních. Na 100 

000 obyvatel 

 Cizí státní 

příslušníci ve 

vězení. Struktura 

podle pohlaví 

 Míra objasněnosti 

případů 

znásilnění 

a pokusu o něj. 

Struktura podle 

pohlaví 

 Obchod 

s lidským masem 

  Obchod se 

ženami za účelem 

prostituce podle 

pohlaví obětí* 

 Ilegální 

převádění 

migrantů přes 

hranice (podle 

věku migrantů)* 

 Kvóta pro 

uprchlíky podle 

pohlaví, přijatí 

uprchlíci podle 

pohlaví 

 Domácí násilí, ši-

kana v práci, 

sexuální 

obtěžování na 

pracovišti, 

obtěžování na 

základě pohlaví 
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Tematický 

okruh 

Hlavní 

indikátory 

Podpůrné 

indikátory 

Vedlejší 

indikátory 

Plánované 

indikátory 

Struktura obětí 

podle pohlaví 

 Dokonané 

vraždy; míra 

smrtnosti 

 Muži obvinění ze 

znásilnění a 

pokusu o něj. 

Podíl ze všech 

odsouzených 

mužů 

pohlaví 

 

 

Hlavní 

ukazatele 

 Obyvatelstvo. 

Struktura podle 

pohlaví 

 Populační růst 

 Hustota populace 

 Celková rozloha 

 Pracovní síla. 

Struktura podle 

pohlaví 

 HDP. Na hlavu, 

v národní měně 

a v paritě kupní 

síly (PPP) 

 Hrubá přidaná 

hodnota ve třech 

hlavních 

sektorech ná-

rodního 

hospodářství 

 Index 

genderového 

rozvoje 

 Index (ukazatel) 

lidského rozvoje 

 Měření 

zrovnopráv-

ňování genderu 

(postavení žen a 

mužů) 

 Celkové náklady 

na zdravotnictví. 

Podíl z HDP (v 

%) 

 Zákonem 

stanovená délka 

placené mateřské 

a rodičovské do-

volené 

 Celkové náklady 

na vzdělání 

 Podíl z HDP 

(v %) 

 Počet lékařů na 

1000 obyvatel 

 

  

Další oblasti    

 Ukazatele 

chudoby 

 Genderově speci-

fický rozpočet 

 Životní prostředí 
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Tematický 

okruh 

Hlavní 

indikátory 

Podpůrné 

indikátory 

Vedlejší 

indikátory 

Plánované 

indikátory 

 Přístup ke 

zdrojům (půda, 

úvěry, atd.) 

a informacím 

 ICT 

 Zemědělství 

 Doprava 

(muži/ženy 

s řidičským 

oprávněním, 

dostupnost au-

tomobilu, 

nejpoužívanější 

dopravní 

prostředek, účel 

cestování) 
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PŘÍLOHA 3: RESORTNÍ STATISTICKÁ ZJIŠTOVÁNÍ SDÍLENÁ S ČSÚ 

Resortní statistická zjišťování 

Ministerstvo dopravy 

Měsíční výkaz o přepravě osob a věcí v drážní dopravě  

Čtvrtletní výkaz o veřejné drážní osobní dopravě  

Roční výkaz o drážní dopravě  

Roční výkaz o přepravě osob a věcí v drážní dopravě  

Roční výkaz o železniční dopravní cestě  

Roční výkaz o intenzitě vlakové dopravy na hlavních železničních 

dopravních cestách 

Roční výkaz o přepravě jednotek kombinované dopravy po železnici  

Čtvrtletní výkaz o činnosti dopravců autobusové dopravy  

Čtvrtletní výkaz o autobusové dopravě  

Roční výkaz o dopravní obslužnosti území kraje  

Čtvrtletní výkaz o městské hromadné dopravě  

Čtvrtletní výkaz o přepravě věcí prováděné vnitrozemskou vodní dopravou  

Čtvrtletní výkaz o pohybu věcí ve vnitrozemských přístavech  

Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě  

Měsíční výkaz o letecké dopravě - výkony letišť, OD matice  

Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě  

Ministerstvo kultury 

Roční výkaz o divadle 

Roční výkaz o periodickém tisku  

Roční výkaz o knihovně 

Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění)  

Roční výkaz o neperiodických publikacích  

Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně  

Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím  

Roční výkaz o vydavateli  

Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného 

umění a architektury 

Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti  

Roční výkaz o divadelních, filmových, hudebních a tanečních festivalech  

Roční výkaz o výkonech orgánů veřejné správy v přenesené působnosti 

týkajících se státní památkové péče  

Roční výkaz o hudebních tělesech  

Roční výkaz o kinu 

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních 

služeb  

Roční výkaz o sociálních službách a sociální péči  

Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost 

v zařízeních sociálních služeb  

Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost 

v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti, inspekce práce a 

mezinárodněprávní ochraně dětí  

Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/dop_(md)_1_12_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/dop_(md)_6_04_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/dop_(md)_1_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/dop_(md)_2_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/dop_(md)_3_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/dop_(md)_9_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/dop_(md)_9_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/dop_(md)_7_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/dop_(md)_2_04_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/dop_(md)_3_04_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/dop_(md)_10_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/dop_(md)_4_04_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/dop_(md)_1_04_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/dop_(md)_5_04_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/dop_(md)_4_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/dop_(md)_7_12_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/dop_(md)_2_99_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_1_01_(mutace_a_b)_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_5_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_12_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_14_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_15_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_16_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_17_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_18_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_19_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_19_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_22_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_23_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_24_01_(mutace_a_b)_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_24_01_(mutace_a_b)_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_25_01_(mutace_a_b)_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/kult_(mk)_26_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/soc_(mpsv)_v_1_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/soc_(mpsv)_v_1_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/v_(mpsv)_10_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/v_(mpsv)_19a_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/v_(mpsv)_19a_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/v_(mpsv)_19b_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/v_(mpsv)_19b_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/v_(mpsv)_19b_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/v_(mpsv)_20_01_2013
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Roční výkaz o sociální práci  

Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku  

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří  

Zjišťování o kongresovém a incentivním cestovním ruchu  

Ministerstvo průmyslu 

a obchodu 

Pololetní výkaz o zbrojní technice a vybraných zbrojních výrobcích  

Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv a vybrané technicko-

ekonomické ukazatele těžby (produkce)  

Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o 

palivech užitých na produkci elektřiny a tepla  

Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a energie a spotřebitelských zásobách 

paliva 

Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů  

Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o 

palivech užitých na produkci elektřiny a tepla  

Měsíční výkaz o biopalivech  

Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích a 

nabíjecích stanic 

Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích a 

nabíjecích stanic 

Pololetní výkaz hutního průmyslu  

Roční výkaz báňsko-technických a provozních údaj 

Roční výkaz ocelářského průmyslu  

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 

Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole  

Výkaz o vysoké škole  

Roční výkaz o vysokoškolské knihovně  

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním 

školství  

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za správní 

úřady a za ostatní přímo řízené organizace  

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké 

školy 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb  

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických 

organizacích (s přílohou) 

Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických 

organizacích 

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a 

smluvních pracovnících 

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele ambulantní péče  

Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb  

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů 

ochrany veřejného zdraví  

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho 

využití (s přílohou) 

Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče 

(s přílohou) 

Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení  

http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/v_(mpsv)_26_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/ispv_(mpsv)_v_1_04_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/cr_(mmr)_2_01_(mutace_a_b)_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/cr_(mmr)_3_01_(mutace_a_b)_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/zbroj_(mpo)_1_02_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/eng_(mpo)_1_12_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/eng_(mpo)_1_12_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/eng_(mpo)_2_12_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/eng_(mpo)_2_12_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/eng_(mpo)_3_04_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/eng_(mpo)_3_04_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/eng_(mpo)_4_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/eng_(mpo)_5_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/eng_(mpo)_5_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/eng_(mpo)_6_12_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/crs_(mpo)_1_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/crs_(mpo)_1_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/crs_(mpo)_2_02_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/crs_(mpo)_2_02_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/hu_(mpo)_1_02_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/hor_(mpo)_1_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/ocel_(mpo)_1_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/skol_(msmt)_v_6_99_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/skol_(msmt)_v_11_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/skol_(msmt)_v_21_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/skol_(msmt)_p_1_04_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/skol_(msmt)_p_1_04_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/skol_(msmt)_p_1a_04_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/skol_(msmt)_p_1a_04_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/skol_(msmt)_p_1b_04_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/skol_(msmt)_p_1b_04_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/a_(mz)_1_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/e_(mz)_2_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/e_(mz)_2_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/e_(mz)_3_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/e_(mz)_3_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/e_(mz)_4_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/e_(mz)_4_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/e_(mz)_5_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/e_(mz)_6_02_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/h_(mz)_2_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/h_(mz)_2_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/l_(mz)_1_02_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/l_(mz)_1_02_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/l_(mz)_2_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/l_(mz)_2_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/t_(mz)_1_01_2013
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Pololetní výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního 

zdravotnického materiálu  

Roční výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci  

Hlášení vzniku, změny, zániku poskytovatele zdravotních služeb  

Ministerstvo 

zemědělství 

Roční výkaz o nákupu ovoce a zeleniny pro zpracování a o výrobě 

ovocných a zeleninových výrobků  

Roční výkaz o výrobě průmyslových krmiv  

Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích 

výrobků 

Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských 

výrobků 

Roční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských 

výrobků 

Čtvrtletní výkaz o zdrojích a užití obilovin a řepky v obchodních a 

zpracovatelských subjektech v marketingovém roce 2013/2014  

Výkaz o plochách osevu vybraných ozimých plodin  

Roční výkaz o hospodaření v lesích  

Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství  

Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře od 1. dubna 2013 do 31. 

března 2014 

Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání surového lihu kvasného  

Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání rafinovaného lihu kvasného  

Čtvrtletní výkaz o výrobě, příjmu a vydání ovocného destilátu 

Ministerstvo životního 

prostředí 

Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných 

surovin  

Roční výkaz o odnětí a o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění 

funkcí lesů podle lesního zákona  

Roční výkaz o poplatcích za ukládání odpad  

Roční výkaz o odnětí a o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského 

půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu  

    genderově dělená data, k dispozici 

  genderově senzitivní data, k dispozici 

  data bez generového aspektu, statistiky neobsahující údaje o jedincích 

  

data bez genderového aspektu, statistiky obsahující údaje o jedincích, 

optimalizace 

 

http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/t_(mz)_2_02_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/t_(mz)_2_02_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/v_(mz)_1_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/z_(mz)_1_99_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/konzerv_(mze)_1_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/konzerv_(mze)_1_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/krmiva_(mze)_3_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/drub_(mze)_4_12_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/drub_(mze)_4_12_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/mlek_(mze)_6_12_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/mlek_(mze)_6_12_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/mlek_(mze)_6_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/mlek_(mze)_6_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/obil_(mze)_7_04_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/obil_(mze)_7_04_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/ozim_(mze)_9_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/les_(mze)_1_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/les_(mze)_2_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/mysl_(mze)_1_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/mysl_(mze)_1_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/lih_(mze)_1_04_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/lih_(mze)_2_04_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/lih_(mze)_3_04_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/geo_(mzp)_v_3_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/geo_(mzp)_v_3_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/popl_(mzp)_2_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/popl_(mzp)_2_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/popl_(mzp)_3_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/odv_(mzp)_1_01_2013
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/odv_(mzp)_1_01_2013
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PŘÍLOHA 4: RESORTNÍ STATISTICKÁ ZJIŠTOVÁNÍ NESDÍLENÁ S ČSÚ 

Ministerstvo vnitra 

Cizinci 3. zemí se zaevidovaným povoleným pobytem na území ČR 

a cizinci zemí EU + Islandu, Norska, Švýcarska a Lichtenštejnska 

se zaevidovaným pobytem na území České republiky (měsíční) 

 Centrální registr vozidel - od července 2012 MD 

 Lustrace 

 Mezinárodní ochrana - žadatele o mezinárodní ochranu a azylanti 

 Počty obyvatel v obcích 

 Zbraně a střelivo  

 

Ministerstvo vnitra 

dluhová statistika 

 daňová statistika 

 statistika státního dluhu 

 statistika vládního sektoru 

 

Ministerstvo spravedlnosti 

evidence úpadců 

 přehled státních zástupců 

 přehled soudců 

 znalci a tlumočníci 

 seznam mediátorů 

 seznam rozhodců 

 stížnosti pro porušení zákona 

 

Ministerstvo obrany 

Muži a ženy ve vedoucích a odborných pozicích na MO od r. 2000  

 Struktury NATO a EU, srovnávací graf, komentář 

 Studující vojenských škol - vývoj  

 Vývoj počtů vojákyň od 1999 dále 

 Vzdělání žen 

 Zahraniční operace 2004-2011 - graf 

 Délka služebního poměru žen, vojáci a vojákyně v dispozici  

 

Ministerstvo zahraničních 

věcí 

Počet Čechů - obětí  trestných činů v zahraničí 

 Počet udělených víz 

 zahraniční obchod země 

 

     genderově dělená data, k dispozici 

   genderově senzitivní data, k dispozici 

   data bez generového aspektu, statistiky neobsahující údaje o jedincích 

 

  

data bez generového aspektu, statistiky obsahující údaje o jedincích,  

optimalizace 

 

http://www.mocr.army.cz/scripts/file.php?id=109939&down=yes
http://www.mocr.army.cz/scripts/file.php?id=109942&down=yes
http://www.mocr.army.cz/scripts/file.php?id=109943&down=yes
http://www.mocr.army.cz/scripts/file.php?id=109946&down=yes
http://www.mocr.army.cz/scripts/file.php?id=109947&down=yes
http://www.mocr.army.cz/scripts/file.php?id=109948&down=yes
http://www.mocr.army.cz/scripts/file.php?id=109937&down=yes
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PŘÍLOHA 5:  NÁVRHY ZAVEDENÍ NOVÝCH STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ 

Typ statistiky Základní indikátory 

Návrh garanta sběru 

dat 

Flexibilní formy práce - 

jejich využívání a dělení 

dle typu 

a) podíl žen a mužů využívající 

flexibilní formy práce dle jejich 

druhu (částečný úvazek, 

pohyblivá pracovní doba, 

stlačený pracovní týden, konto 

pracovní doby, sdílení 

pracovního místa, práce na 

dálku, víkendová práce aj.),                                                  

b) důvody využívání 

flexibilních forem práce,   

c) kritérium efektivity 

flexibilních forem práce                                                            

MPSV, ostatní resorty 

v plnění Priorit a postupů 

vlády při prosazování 

rovných příležitostí pro 

ženy a muže 

Mateřská/Rodičovská 

dovolená 

a) podíl žen a mužů na 

mateřské a rodičovské 

dovolené,     

b) počet žen a mužů navracející 

se po čerpání rodičovské na své 

pracovní místo (ke stejnému 

zaměstnavateli) 

MPSV,VÚPS, ostatní 

resorty v plnění Priorit 

a postupů vlády při 

prosazování rovných 

příležitostí pro ženy 

a muže 

Biostatistika 

a) podíl alternativních porodů 

ku celkovému počtu porodů,                    

b) důvody volby alternativních 

porodů 

MZd, ÚZIS 

Volená zastupitelstva 

ÚSC 

a) podíl žen v krajských a 

obecních (dle typu obcí) 

zastupitelstvech,     

b) podíl žen ve vedení 

zastupitelstev dle typu 

územního celku 

MV, ad hoc šetření 

odborných výzkumných 

pracovišť, projektové 

výzvy 

Domácí násilí 
opětovně zařadit do statistik 

pohlaví vykázaného a jím 

ohroženého jedince 

MV, MSp 

Viktimizační statistiky 

a) zavést volné dělení 

viktimizačních statistik dle 

typu a počtu ohrožujících osob 

a jejich obětí a jejich 

vzájemného vztahu,                

b) rozšířit stávající dělení o 

aspekty sekundárních 

viktimizací  

MV, MSp 

Statistika trávení času 

(Time Use Survey) 

rozšířit nárazová šetření 

o výzkum trávení volného času, 

dělení dle základních typů 

a pohlaví 

ČSÚ, ad hoc šetření 

odborných výzkumných 

pracovišť, projektové 

výzvy 

Statistiky výzkumu 

a vývoje 
kvalifikační struktura 

výzkumnic a výzkumníků v 

rozlišení podle oborů 

MŠMT, ad hoc šetření 

odborných výzkumných 

pracovišť, projektové 

výzvy 
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Kombinované 

diskriminace 
zařadit kombinované 

diskriminace do statistik VOP 
veřejný ochránce práv 

 


