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Tým Otevřené společnosti
Právo na informace:
Manažer programu: Adam Rut
odborná spolupráce Oldřich Kužílek, Kristýna Jirsová, Lukáš Lev Červinka, Radek Hábl,
Marek Fajfr, Sára Klačko
Rovné příležitosti žen a mužů:
Manažer programu: Tomáš Pavlas
Koordinátorka/odborná pracovnice: Lucia Zachariášová, Petra Jelínková
odborná spolupráce: Lucie Viktorinová, Pavla Špondrová (DPP)
Romský program a sociální inkluze:
odborná spolupráce: Ester Lomová, Hedviga Hejduková
IT, sociální media: Petr Svatoš (DPP)
Administrativa: Pavla Pocnerová (DPP)
Ředitelka:
Marta Smolíková
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Otevřená společnost, o.p.s. děkuje všem dalším jednotlivcům, partnerským i spolupracujícím
organizacím, těm, kteří se podíleli na implementaci jednotlivých projektů.
Otevřená společnost, o.p.s. je členem zastřešujících organizací:
Česká ženská lobby
Rekonstrukce státu
Platforma pro sociální bydlení
Romanonet

Přehled projektů realizovaných v roce 2018

Právo na informace
Poradna, sledování kauz
Podpora: Ministerstvo vnitra, Syndikát novinářů ČR
Doba trvání: 1.1. – 31.12. 2018
Tvorba, distribuce a propagace příručky mladého občana
Podpora: Nadace Blíž k sobě
Doba trvání: 21.3. 2017 – 30.9. 2018
Zastavené stavby
Podpora: BD TECHNIK s.r.o.
Doba trvání: 1.8. 2018 – 30.6. 2019
Rekonstrukce státu
Ve spolupráci s Frank Bold z.s.
Předluženost v ČR (mapa exekucí)
průběžně

Rovné příležitosti žen a mužů
Genderman – HeforShe CZ
Doba realizace 1.1.– 31.12. 2018
Podpora: Úřad vlády ČR
Jak Vyrovnat šance žen a mužů v ČR
Partneři: Forum 50%, Město Buštěhrad a Město Třebíč
Doba realizace: 1.9.2017– 31.8.2020
Podpora: ESF MPSV OP Zaměstnanost

Partnerský projekt:
Jak na rovnost v odměňování aneb pozor na nezamýšlené důsledky
Doba trvání: 1.1. 2017– 31.12.2018
Nositel projektu: NESEHNUTÍ z.s.
Partner: Sociologický ústav AV ČR
Podpora: ESF MPSV OP Zaměstnanost
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Romský program a sociální inkluze
Roma Housing Value for Money
Doba trvání: 1.12. 2016 – 30.9. 2018
Partner: Romodrom o.p.s.
Podpora: Foundation Open Society Institute
Roma Civil Monitor
Doba trvání: 1.9.2017– 2019 (neupřesněno)
Projekt realizuje koalice: Slovo 21, Romea, o.p.s., Liga lidských práv, z.s. Romodrom, o.p.s., IQ
Roma servis, z.s.,
Financování: Central European University/ Evropská komise
Partnerský projekt:
Gamification 4 Inclusion and Active Citizenship
Doba trvání: 1.2. 2018 – 30.10. 2019
Nositel projektu: Autonomia Foundation, Budapest
Podpora: Evropská komise, Erasmus+

Policie jako služba veřejnosti
Mapa kriminality a poradna
průběžně
Podpora: Securitas a.s.
Vedle výše uvedených institucí a organizací děkujeme dárcům, kteří naše aktivity v roce 2018
podpořili finančním darem.
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Právo na informace
Prosazujeme svobodný přístup k informacím, protože transparentní veřejná správa představuje
základ dobrého fungování státu.

Poradna a litigace
Cílem našeho on-line poradenství je posilovat kapacity občanů utkat se s porušováním práva,
neprůhledností, neefektivitou či jen vznikem korupčních příležitostí. Přístup k informacím je
základ možnosti občanů a neziskových organizací pro veřejnou kontrolu činnosti úřadů a státních
firem - celkem se dnes informační povinnost vztahuje na více než 16 tisíc subjektů. Problematika je
často poměrně komplikovaná, pro běžné žadatele nepřehledná. Přesná rada v řádu hodin
představuje klíčový moment pro schopnost občanů a neziskovek získat od úřadů informace.
V poradně jsme zodpovídali dotazy zejména k jednotlivým případům žádostí o informace, ale také
k otázkám střetu zájmů, aktivního zveřejňování informací, zneužití radničních periodik, jednání
orgánů samosprávy, pořizování záznamů z těchto jednání, oznamovatelství korupčního jednání,
účasti na rozhodování, místního referenda a dalších.
Veřejnost jsme díky našim komentářům, analýzám a tiskovým zprávám seznámili s klíčovou
judikaturou ohledně poskytování informací akciovými společnostmi s veřejnými vlastníky,
s plněním publikačních povinností samospráv, s ideálním postupem žadatelů po tzv. platovém
nálezu Ústavního soudu nebo s dopadem nařízení GDPR na právo na informace. Komentovali jsme
dění v oblasti přístupu k informacím formou populárních článků v médiích.
Zaměřili jsme se také na podporu klíčových změn – tedy právě téma obecného nařízení a stále
také na otázky ohledně registru smluv, např. související s ne/platností a ne/účinností smlouvy. Tato
odpověď k tématu registru smluv z března 2018 měla za necelý rok dokonce přes tři tisíce
zhlédnutí (běžně pak jednotlivé odpovědi využije několik set uživatelů).
Rok 2018 lze z pohledu práva na informace hodnotit jako významný vzhledem
a) obecnému nařízení GDPR a změnami s ním souvisejícími
b) pokračující implementaci registru smluv
c) novými podmínkami ohledně poskytování informací a.s. s převažujícím veřejným
vlastnictvím vyplývajícími z judikatury
d) novými podmínkami ohledně poskytování informací o platech (nález ÚS)
d) práci na komplexní + na dílčích novelizacích zákona
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Tyto události se promítly i do našich aktivit. Kromě toho jsme se věnovali běžné agendě - na které
informace mají žadatelé nárok, jak se mohou bránit vůči neposkytnutí, jak správně poskytovat
informace, jaké informace je vhodné aktivně zveřejňovat a podmínky tohoto zveřejňování, otázky
spojené s konáním zastupitelstva a další.
V evidovaném systému poradny máme 562 odpovědí. Celkem jsme řešili cca 170 dotazů, 90 za
loňský rok je evidováno přímo v systému poradny, dalších cca 80 dotazů bylo zodpovězeno
mailem nebo telefonicky (zejména novináři se na nás obracejí spíše tímto způsobem než
prostřednictvím webové web poradny vzhledem k tomu, že jejich dotazy vyžadují často okamžitou
reakci). Někteří žadatelé také uváděli, že preferují tuto formu (mail, telefon) z obavy ztráty
důvěrnosti. Vzhledem k velkému množství veřejně dostupných dotazů lze v horizontu let
vysledovat úbytek aktivně pokládaných dotazů ve prospěch využívání již zodpovězených dotazů
v poradně, případně stahování vypracovaných analýz a komentářů.
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Souběžně s poradnou se také vyjadřujeme ke konkrétním otázkám v médiích, vydáváme vlastní
tiskové zprávy, komentujeme články a události či konzultujeme a zpracováváme vyjádření pro
novináře ke konkrétním kauzám. Díky tomu jsme měli několik desítek mediálních výstupů ve
všech klíčových médiích včetně veřejnoprávních. Velmi úspěšné byly např. naše 2 tiskové zprávy
ke klíčovým nálezům Ústavního soudu věnovaným poskytování informací akciovými společnostmi
s podílem státu a poskytování informací o platech veřejných činitelů i analýza nálezu ÚS o vztahu
práva na informace a autorského práva. Návštěvníci naší poradny také využívají nově zveřejněné
vzory žalob kvůli neposkytnutí informací. V poslední době jsme se zaměřili na publikaci informací
po nařízení GDPR a k tématu připravili rozsáhlou analýzu, zaměřili jsme se také na to, jak žádat
informace o platech úředníků po novém nálezu Ústavního soudu.
Poradnu propagujeme prostřednictvím Facebooku, mailingu, tiskových zpráv ale nejúčinněji
v rámci naší soutěže Otevřeno x Zavřeno, kterou jsme po patnácti letech v roce 2018 vynechali,
jednak se náš tradiční termín křížil s komunálními volbami, ale také se nám nepodařilo zajistit
dostatek finančních prostředků, abychom udrželi úroveň kvality soutěže.
Otevřená společnost v rámci svého vlajkového programu Právo na informace, kterému se věnuje
dlouhodobě - prakticky od přijetí zákona o přístupu k informacím - staví na své odbornosti,
bohatých zkušenostech a velmi dobré znalosti potřeb i problémů. Poradenství, které patří
k pilířům aktivit tohoto programu, poskytuje zdarma především občanům, jako nástroj, který
umožňuje získávat věcné argumenty pro lepší kontrolu věcí veřejných a její správu. Práce v rámci
poradny Otevřené společnosti umožňují dobrou znalost prostředí, což je předpokladem pro
sledování a návrhy pro změny implementační praxe, legislativních změn nebo garance aktivit
Rekonstrukce státu.

Rekonstrukce státu
Pokračovali jsme v činnosti pro platformu Rekonstrukce státu, která se věnuje dobrému
a otevřenému vládnutí a prosazování protikorupčních zákonů mezi zákonodárci. Za tím účelem
sdružuje odborníky, neziskové organizace i aktivní občany. Naším tématem je přístup
k informacím a registr smluv.

Příručka mladého občana
V roce 2018 jsme vydali publikaci s názvem Klíč k rozhodování aneb jak měnit svět, když vám ještě
není dvacet jako pomůcku pro pedagogy a studenty, která je učí, jakým způsobem mohou
studenti i přes svůj nízký věk participovat na veřejném životě a ovlivňovat jej ve své škole, ale také
své obci, místě, kde žijí. Podle zpětných vazeb je příručka zajímavá i pro dospělé občany

9

a využitelná nikoli pouze pro studenty. Naší ambicí nebylo poskytnout vyčerpávající návod, ale
především inspirovat studenty i pedagogy k zájmu o veřejné dění a poskytnout jim základní
orientační body, od kterých můžou vykročit dál.
Příručku začal připravovat v roce 2017 autorský tým (ve složení Oldřich Kužílek, odborník na účast
na rozhodování, Marek Fajfr, pedagog, autor projektových částí a Adam Rut, koncept, editorská
práce). V roce 2018 jsme ji testovali na dvou školách (SOŠE a SOU Kaplice a SŠPHZ Uherské
Hradiště) s tím, že získané zpětné vazby jsme zapracovali do konečné podoby publikace, která je
určená studentům středních škol a jejich pedagogům a je zaměřená na téma aktivního občanství
z pohledu nezletilých a má sloužit jako užitečná pomůcka, která je navede, jakým způsobem
mohou i přes svůj nízký věk participovat na veřejném životě a ovlivňovat jej ve své škole, ale také
své obci, v místě, kde žijí.
Středoškoláci tak získají znalosti, jak mohou nahlížet a podílet se na rozhodování samosprávy, na
které informace mají nárok, jakými postupy se rozhoduje o změnách v jejich okolí a jak tyto změny
můžou ovlivnit oni sami. Příručka zahrnuje i metodiku pro pedagogy, jak s tématem atraktivním
způsobem pracovat a pozitivní příklady, kdy se občanům podařilo výrazným způsobem směrem
k lepšímu ovlivnit život v obci.
Publikace byla vydána elektronicky, pod Creative Common licencí, tedy k volnému použití
k nekomerčním účelům, opatřena ISBN díky čemuž bude katalogizována ve Státní knihovně ČR.
Výsledný materiál studenti i pedagogové mohou využívat v elektronické podobě s přístupem online. Přičemž při grafickém zpracování jsme počítali s tím, že lze vytisknout jednotlivé stránky jako
pracovní listy s úkoly pro studenty ke zpracování.
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Zadluženost v ČR
Mapa exekucí je interaktivní webová aplikace, kterou jsme zveřejnili v roce 2017 a která eskalovala
veřejnou diskuzi o předluženosti občanů v České republice. Mapa kombinuje statistická data o
exekucích s geografickými údaji a na získání podrobných dat pro mapu exekucí se významnou
měrou podílel právě program Právo na informace a to v rámci projektu Předluženost v ČR, na
kterém jsme partnersky spolupracovali s Ekumenickou akademií. Mapa inovativním způsobem
předkládá podrobná data o exekucích, která umožňují nejen kvantifikaci problému, ale zejména
jeho přesnou lokalizaci až na úroveň nejmenší obce.
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Během roku provozu mapy se počet lidí v exekuci zvýšil o 3,4 procenta na 863 tisíc. Největší nárůst
exekucí zaznamenali v Karlovarském (10,2 %), Ústeckém (8,8 %) a Středočeském (5,5 %) kraji.
Stále více Čechů má také problém s vícečetnými exekucemi. Tři a více exekucí mělo ke konci roku
téměř půl milionu obyvatel. Exekuce představují významný problém pro stále více českých
domácností i podnikatelů, v důsledku to ale znamená také problém pro správce měst a obcí, na
což se snažíme mapou upozorňovat.

Na prohloubení předluženosti v ČR v uplynulém roce měl podle odborníků podíl i odložení
novelizace občanského soudního řádu nebo insolvenčního zákona. Druhá zmíněná novela se byla
počátkem roku 2018 znovu v prvním čtení v Poslanecké sněmovně. Dlouho odkládané je mimo
jiné také přijetí místní příslušnosti soudních exekutorů, takzvané teritoriality. Otevřená společnost
v těchto oblastech rovněž vyvíjí advokační aktivity i po skončení projektu a tématem se hodlá dále
zabývat.
V roce 2018 projekt www.mapaexekuci.cz získal 1.místo v kategorii Solution App v soutěži pro
nejlepší aplikace nad otevřenými daty Společně otevíráme data.
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Zastavené stavby
V roce 2018 jsme připravili a získali podporu pro nový projekt, jehož cílem je zaměřit se na
transparentní projednávání stavebních a územních řízení, které se v průběhu roku stalo mediálně
kritizovaným tématem, jež vyústilo v nový návrh Stavebního zákona. Téma nás zajímalo nejen
vzhledem k Infoprogramu a jeho cílům ale také jako jedna z příčin nedostatku bydlení a sociálních
bytů, který se stal jedním z témat podzimních komunálních voleb.
V rámci projektu jsme podnikli několika stupňové šetření, abychom zmapovali situaci o
problémech, které vedou ke zdlouhavému, nepřehlednému a často nepředvídatelnému
rozhodování stavebních úřadů, jejichž úkolem je nejen zaručit soulad s předpisy a závaznými
dokumenty pro rozvoj dané lokality či území ale také veřejný zájem reprezentovaný veřejnou
správou a zájem stavebníka. Jedním z hlavních zjištění projektu bylo, že nejsou sbírána data o
kvalitě řízení a proto je velmi nesnadné identifikovat příčiny problémů, zatímco důsledky jsou
zřejmé.
Poslední fázi projektu bylo dotazování na 40 stavebních úřadů různé velikosti podle Zákona 106
s tím, že v roce 2019 budeme tato zjištění analyzovat, doplňovat a výsledky prezentovat a
diskutovat, tak, abychom byli schopni navrhnout již konkrétní kroky, které by mohli přispět nejen
k většímu zviditelnění problému ale také jeho řešení v rámci návazného projektu. Jedním z úmyslů
je i otevřít v rámci soutěže Otevřeno x Zavřeno novou kategorii, která by se zaměřila na dobrou a
špatnou praxi stavebních úřadů a medializací konkrétních příkladů zviditelňovat, osvětlovat
jednotlivé problémy.
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Rovné příležitosti pro ženy a muže
Rovné příležitosti pro ženy a muže, které vedou k zapojování do pracovního i politického života
jsou jedním z předpokladů zdravé demokratické společnosti. Navzdory tomu se nerovné
postavení žen a mužů stále projevuje v rozdílech výše mzdy, v karierním postupu, v zastoupení
v politice a v rozhodovacích pozicích, v nerovnoměrném podílu péče a zodpovědnosti o děti,
domácnost i rodinu a vede k dalším negativním jevům jako je využívání sexismu v médiích a
reklamách či v domácím násilí. Otevřená společnost se tématu věnuje od roku 2003.

Genderman – He For She
Od roku 2017 se nově zaměřujeme na vyšší zapojení mužů do řešení agendy rovných příležitostí
pro ženy a muže, neboť systém, který pravidla v naší společnosti nastavuje, řídí především muži,
což lze doložit právě nepoměrem zastoupení mužů a žen ve vládě, v parlamentu, důležitých
médiích, firmách i jinde.
Cílem našich aktivit v rámci projektu Genderman, je přinést do veřejné debaty nový hlas, hlas
mužů podporujících genderovou rovnost. V rámci projektu spuštěného v roce 2017 jsme
pokračovali v pořádání setkání neformální skupiny, složené z mužů a žen, pro kterou jsme
organizovali moderované diskuze, abychom identifikovali co mohou/měli by/musí muži pro
posílení genderové rovnosti v určitých konkrétních oblastech, jako např. komunikace, intimita,
nadvláda a feminismus, násilí, bezpečnost a agrese, učinit. Hlavní závěry těchto diskuzí jsme
shrnuli v příručce Gendermanem snadno a rychle, pro muže (i ženy), které chtějí něco změnit,
kterou jsme během roku šířili a dále jsme k vydání připravili sborník textů na téma mužství
a feminismus.
V roce 2018 jsme již po druhé vyhlásili soutěž Genderman, pro muže, kteří konkrétním způsobem
pozitivně přispěli do veřejné debaty o rovnosti žen a mužů. Na základě nominací od veřejnosti a
vyhodnocení nominovaných výroků či počinů pětičlennou odbornou porotou, jsme 13. prosince
předali Ceny Genderman roku 2018 třem mužům. Opět jsme k předávání přizvali ředitele
Informačního centra OSN v Praze Michala Brožu, abychom podtrhli iniciativu Genderman jako
dobrovolný příspěvek ke kampani HeForShe, kterou realizuje agentura OSN pro práva žen.
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Smyslem ceny Genderman je poukázat, že to, co by mělo být pro muže normální, často tak úplně
normální není. Není také normální, že stát založený feministou Tomášem Garriguem Masarykem se
v mezinárodním srovnání úrovně rovnosti žen a mužů pohybuje na tristních příčkách. Např. podle
Světového ekonomického fóra jsme se v roce 2018 umístili na 82. místě ze 149 hodnocených zemích.
Oceněné muže nevnímáme jako hrdiny, ale jako slušné muže, kteří si nejen uvědomují mnohá
znevýhodnění žen v Česku, ale také chápou stejnou startovní čáru pro muže i ženy jako předpoklad
demokratické společnosti. Obdobný přístup a postoje jsou zvláště u vlivných českých mužů bohužel
výjimečné. Jsme naopak často z jejich úst svědky bagatelizace problému nerovnosti žen a mužů.
1. Místo a titul Genderman roku: Kamil Fila, filmový kritika novinář
Porota ocenila jeho dlouhodobou snahu o demýtizaci feminismu. Kamil Fila dokáže svým
čtenářům a čtenářkám předkládat feminismus srozumitelně v jeho skutečné podobě, tj. jako
demokratizační hnutí. Genderovou citlivost uplatňuje také ve svých filmových recenzích a otevírá
tak nový, důležitý výklad.

Genderman roku Kamil Fila - druhý zleva, převzal cenu od Michala Brožy – IC OSN a Marty Smolíkové – OS
https://www.jestevetsikritik.cz/texty-zdarma/653-proc-jsem-feminista
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2. Místo: Jakub Čech, student, občanský aktivista
který se i ve svém mladém věku dokázal účinně zastat obětí sexuálního obtěžování, zaměstnankyň
stavebního úřadu v Prostějově. Výsledkem je změna pracovního řádu prostějovské radnice, který
nově definuje sexuální obtěžování a také finanční penalizace agresora, vedoucího stavebního
úřadu Jana Košťála.

Jakub Čech (uprostřed) přebírá cenu z rukou zmocněnkyně pro lidská práva
a náměstkyně Úřadu vlády ČR Martiny Štěpánkové

3. Místo: Petr Hruška, katolický kněz z farnosti v Chebu
za svůj text Můj Istanbulský coming out, ve kterém se v devíti bodech vymezil proti kázání Mons.
Petra Piťhy ve Svatovítské katedrále 28. 9. 2018. V textu píše mimo jiné: „Od své vlastní církve
bych v těchto letech očekával spíše hlubokou revizi vlastního zacházení s vlastními oběťmi
sexuálního zneužívání, zneužívání autority a zneužívání svědomí, než novou křížovou výpravu proti
novému třídnímu nepříteli zvanému "gender".
http://notabene.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=4820&mode=nested&
order=0&thold=0
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Součástí aktivit programu je i on-line poradna, kde je možno vznést dotaz ale i najít odpovědi na
ve společnosti diskutované genderové otázky.
Projekt zaznamenal široký mediální zájem a ohlas a problém, který pojmenovala i Vládní strategie
pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020, kde se téma Muži a rovnost žen a mužů stalo
jedním z hlavních strategických přístupů, získal podporu Úřadu vlády ČR pro první dva roky.

Politika rovných příležitostí pro ženy a muže
Od září 2017 realizujeme tříletý projekt Jak vyrovnat šance žen a mužů v ČR, jehož cílem je
implementovat Vládní strategii pro rovnost žen a mužů na obecní úrovni. Za tím účelem
partnersky spolupracujeme s městy Buštěhrad a Třebíč, dalším partnerem projektu je nezisková
organizace Forum 50%. V obou městech se soustředíme na uplatnění pravidel a nástrojů,
doporučovaných právě zmiňovanou vládní strategií za účelem zmírňování nerovností mezi ženami
a muži. V rámci projektu proběhla v partnerských městech setkání s veřejností na témata, která si
města sama určila jako zajímavá a kde jsme mohli nabídnout naši širší expertizu, např. v tématech
jako je zadluženost obyvatel a rozdílné dopady na ženy a muže, nebo problematiku domácího
násilí. V obou tématech jsme diskutovali i nástroje, jak může veřejná správa přispět k řešení
problémů občanů, které mají neblahé dopady nejen na jejich osobní život. Vedle toho jsme
provedli v obou městech analýzu strategických materiálů a politik z hlediska uplatňování principů
rovnosti žen a mužů.
Na podzim jsme pro zástupce obou měst zorganizovali studijní cestu do Vídně, která systematicky
rovnost žen a mužů řeší na úrovni města a rozvíjí celou řadu aktivit, s nimiž se bylo možné blíže
seznámit. Zástupkyně a zástupce měst Buštěhradu a Třebíče, Fóra 50 % a Otevřené společnosti
měli možnost se seznámit s uplatňováním gender mainstreamingu v praxi, nebo-li jak ve Vídni ‚
budují Fair Shared City/ spravedlivě sdílené město, které zohledňuje odlišné potřeby žen a mužů při
plánování veřejného prostoru či při poskytování veřejných služeb. V praxi to znamená, že magistrát
vytváří takové zákony, pravidla a regulace, ze kterých mají užitek jak muži, tak i ženy, s cílem zajistit
rovný přístup ke městským zdrojům a službám. Navštívili jsme projekt FrauenWerk Stadt, čtvrť
Maria Hilfe nebo Jezerní město Aspern, kde jsme mohli vidět nejen veřejný prostor ale i jak může
nebo má vypadat moderní město. Součástí programu bylo setkání s urbanistkou Evou Kail,
iniciátorkou a vůdčí osobností implementace politiky rovných příležitostí ve městě Vídeň a dalšími
pracovnicemi magistrátu Vídeň, které nám přiblížily, jaké služby město poskytuje a s jakými
problémy se potýká.
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Rovné odměňování
Jak na rovnost odměňování žen a mužů aneb pozor na nezamýšlené důsledky je název
dvouletého projektu, který jsme začali realizovat na počátku roku s brněnskou neziskovou
organizací Nesehnutí a Sociologickým ústavem Akademie věd ČR.
Úkolem naší organizace byla zejména informační a osvětová činnost zaměřená především na
zaměstnance/kyně, tak zaměstnavatele/ky, dále jejich síťování prostřednictvím budování Aliance
za rovné odměňování. V rámci projektu proběhla v roce 2018 pracovní setkání Aliance v Kutné
hoře, v Brandýsi nad Labem, Třebíči, a další tři setkání proběhla v Brně, na kterých jsme
prezentovali a diskutovali jednotlivá praktická opatření, která vedou ke snižování rozdílů
v odměňování. Síla osvětových aktivit tkví v současném zapojení zaměstnavatelů, kteří sdílí svoji
praxi ale také expertů, kteří se podílejí na zkoumání či řešení problematiky. Setkání se jako experti
a expertky zúčastnili např. zástupkyně MPSV projektu 22% k rovnosti, Kanceláře ombudsmanky, z
Inspektorátu práce, firmy LMC, která provozuje portál jobs.cz, z nadnárodní firmy IBM a další.
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Podíleli jsme se na přípravě konference Rovné odměňování: věc nás všech, která se konala 11.
října v Brně, v budově Kanceláře ombudsmanky, a jejíž mezinárodní účast zajistil Úřad vlády.
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Konference zahrnovala panelové diskuze a workshopy, které publikum provedly nejnovějšími
zjištěními i konkrétními nástroji pro snižování rozdílů mezd či platů: Jak nerovné odměňování
vnímá česká společnost? Jaké zahraniční inspirace pro snižování nerovnosti lze zavádět do české
legislativy a politik? Jak ošetřují rovné odměňování české i zahraniční firmy a jak se jim to vyplácí?

Další výstupy tohoto partnerského projektu, který vedla brněnská nezisková organizace
NESEHNUTÍ a kde dalším partnerem byl Sociologický ústav Akademie věd ČR:
Genderové nerovnosti v odměňování: problém nás všech. Výzkum realizoval a zprávu vydal
Sociologický ústav AV ČR. Výzkumy byly zaměřené na mínění české veřejnosti o nerovném
odměňování žen a mužů, a na to jak k problému přistupují různé expertní skupiny, které mají
řešení nerovného odměňování na starost. Jako první monografie v českém kontextu mapuje také
pohled jednotlivých aktérek a aktérů, kteří vyjednávají o mzdách, kontroly a možného řešení
nerovného odměňování. Kromě zaměstnaných a zaměstnávajících zahrnuje i perspektivu státu a
jeho zákonodárných a kontrolních složek, jako jsou např. Státní úřad inspekce práce, Úřad práce,
odborové organizace a svazy, zaměstnavatelské organizace a Kancelář veřejné ochránkyně práv.
Publikaci můžete objednávat prostřednictvím nabídky Sociologického ústavu.

Genderové rozdíly v odměňování očima veřejnosti v České republice. Výzkumná zpráva z
dotazníkového šetření vydaná Sociologickým ústavem AV ČR mapuje obecné povědomí o
skupinách znevýhodněných na pracovním trhu v Česku, názory veřejnosti na postavení žen na
pracovním trhu ve srovnání s muži či zkušenosti lidí s genderovými rozdíly v odměňování.
Analýza diskuze o nerovném odměňování žen a mužů v českých médiích. Jednou z důležitých
složek veřejné diskuze o nerovném odměňování jsou média. Analýza sleduje i nerovné
odměňování žen a mužů v českých médiích, zkoumá, jakým způsobem je vedená, kdo má
možnost v daných tématech vystupovat, jaké argumenty jsou v diskuzi používány.
Životní příběhy jako zrcadlo nerovnosti. Publikace se zabývá hlubšími souvislostmi nerovnosti v
odměňování mezi ženami a muži. Představuje životní příběhy šesti žen, které pocházejí z různých
prostředí, mají rozdílný věk i zkušenosti z různých oblastí práce včetně sféry neoficiálního tzv.
černého trhu. Příběhy jsou doplněny aktuálními výzkumy i odbornými diskuzemi, které se dotýkají
nerovného postavení žen a mužů v České republice.
Noviny ke Dni za rovné příjmy! Na co upozorňuje Den za rovné příjmy či jaké jsou zkušenosti žen
s nerovným odměňováním? Přečtěte si noviny, které jsme vydali k příležitosti veřejné akce
upozorňující na 22 % rozdíl v příjmech žen a mužů v České republice.
Více o projektu a publikace ke stažení najdete na projektové stránce https://budmefer.cz.
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Zastoupení žen a mužů - Genderová mapa
Nadále provozujeme mapu www.genderovamapa.cz, která zobrazuje zastoupení žen a mužů
v rozhodovacích pozicích státních a veřejných firem v České republice. Mapa je jedním z výstupů
projektu Bereme ženy na palubu, který jsme ukončili v roce 2017, nyní je průběžně aktualizována
na čtvrtletní bázi, nicméně nerovný podíl se zásadně nemění. Mapa byla představena v rámci
Výboru pro rovné zastoupení žen a mužů Úřadu vlády, kde od roku 2018 máme nově zastoupení a
podílíme se tak nejen na monitoringu situace ale i na formulaci doporučení a úkolů, které mají vést
ke zlepšení situace.
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Otevřené příležitosti pro Romy
Dlouhodobě se zaměřujeme na problematiku sociálního vyloučení se zvláštním zřetelem na
romské spoluobčany. Hledáme nejen příčiny sociálního vyloučení ale především možná řešení.

Romský občanský monitor
V roce 2017 vznikla národní platforma romských a proromských neziskových organizací s názvem
Romanonet, na jejíž formování jsme se podíleli, a jejíž členské organizace se zapojili do koalice
neziskových organizací pro získání zakázky na zpracování Monitorovací zprávy občanské
společnosti o implementaci národní romské integrační strategie v České republice, která je
součástí mezinárodního pilotního projektu s názvem Romský občanský monitor. Projekt je
realizován pro Evropskou komisi, Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele a je
koordinován Centrem politických studií Středoevropské univerzity (CEU CPS) za partnerské
spolupráce s ERGO Network (Evropská síť lokálních romských organizací), s Evropským centrem
pro práva Romů (ERRC), s Fundación Secretariado Gitano (FSG) a nadací Romský vzdělávací fond
(REF). Podílí se na něm přibližně 90 nevládních organizací a expertů z 27 členských zemí EU.
První část Monitorovací zprávy občanské společnosti o implementaci národní strategie romské
integrace, se zaměřením na strukturální a horizontální podmínky úspěšné implementace strategie
zpracovali IQ Roma servis (Případová studie Brno), Liga lidských práv (kapitola Rovné zacházení),
Otevřená společnost (Vláda a celkový politický kontext), Romea (kapitola Anticiganismus),
Romodrom (Případová studie Bohumín), Slovo 21 (koordinace a kapitola Dopady hlavního proudu
vzdělání na Romy).
V rámci naší kapitoly jsme zpracovali následující témata: reprezentace zájmů Romů v Parlamentu
ČR; inkluze Romů na úrovni ministerstev a celostátních institucí; inkluze Romů na místní úrovni;
podpora zmocňování a participace Romů; efektivnost programů s nejvyšším rozpočtem;
financování aktivit občanské společnosti v oblasti inkluze Romů; dostupnost spolehlivých dat o
situaci Romů; opatření zaměřená na speciální potřeby romských žen, dětí a mládeže.
V roce 2018 a Otevřená společnost se podílela i na vypracování další zprávy, která bude zveřejněna
v roce 2019.
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Sociální bydlení
V roce 2018 jsme ukončili projekt s názvem Bydlení pro Romy: hodnota za peníze. V partnerství
s neziskovou organizací Romodrom jsme zrealizovali výzkumně advokační projekt zaměřený na
přístup Romů k bydlení a efektivnost finančních prostředků vynakládaných na podporu přístupu
k bydlení lidí nacházejících se v bytové nouzi. V rámci projektu jsme zkoumali situaci bydlení
marginalizovaných Romů přehledově v desítce lokalit v ČR a více do hloubky ve třech lokalitách.
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Zmapovali jsme stávající nevyužité bytové kapacity a objem financí vynakládaných na různé druhy
bydlení; zkoumali jsme pohledy na situaci v bydlení a přístup k němu z pohledu sociálních
pracovníků, uživatelů sociálních služeb, realitních agentů a majitelů nemovitostí; zabývali jsme se
mechanizmy vylučování Romů ze standardního bydlení. V rámci projektu vznikla StoryMap, která
přehledně zobrazuje a popisuje problematiku nedobrého přístupu k bydlení, v září jsme
zorganizovali kulatý stůl v Pardubicích za účasti zástupců MPSV, výstupy projektů prezentovali na
konferenci MPSV k sociálnímu bydlení.

Jednou z cest, kterou se vydal náš projektový partner při snaze zajistit důstojné bydlení pro
všechny, je sociální realitní kancelář, která může obrušovat hrany nedůvěry majitelů nemovitostí a
poskytovat svým klientům podporu, aby pro ně bylo jednodušší bydlení si udržet.

Gamification 4 Inclusion and Active Citizenship
V roce 2018 jsme zahájili nový mezinárodní projekt podpořený programem Evropské komise
Erasmus+, který vede maďarská nezisková organizace Autonomia Foundation. Dalšími partnery
jsou organizace z Bulharska a Kypru. Smyslem projektu je připravit a realizovat v každé zemi hru,
která by zahrnovala nejen herce (amatéry) ale i další účastníky, především z řad mladistvých,
s cílem v rámci příběhu zcitlivovat účastníky zejména vůči předsudkům, které předcházejí
nerovnému zacházení. Během roku proběhla dvě mezinárodní pracovní setkání a byl připraven
návrh scénáře, na kterém se podílel kolega Adam Rut, který tak využil své divadelní vzdělání na
DAMU i zkušenosti získané v rámci Otevřené společnosti. V následujícím roce se hra bude pilotně
zkoušet a po té se na základě zkušeností v jednotlivých zemích zpracuje metodologie k dalšímu
šíření.
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