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P�EDMLUVA
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) je nezávislá a nevládní organizace, která se hlásí k hodnotám sociální
spravedlnosti, genderové rovnosti a solidarit�. Ve své �innosti podporuje lidská práva, která jsou
základním prvkem mezinárodní rozvojové spolupráce a FES tento velice d�leitý aspekt sleduje i ve
svých zastoupeních po celém sv�t�.
Sou�asná finan�ní a ekonomická krize v sob� skýtá nebezpe�í zhorování situace v oblasti lidských
práv. Podle Sv�tové banky se miliony lidí ocitly v extrémní chudob� a jejich postavení se dále zhoruje
v kombinaci s ozbrojenými konflikty, xenofobií a násilím. Ale také v evropských zemích nejsou lidská
práva pln� respektována, nap�íklad pokud se podíváme na oblast sociálního zabezpe�ení a podmínek
d�stojného ivota.
Podle této publikace je jedna skupina nadále znevýhodn�na: eny jsou zasaeny chudobou a
poruováním lidských práv více ne mui, a proto pot�ebují v�tí podporu ze strany spole�nosti a
vládních politik. Friedrich-Ebert-Stiftung se zam��uje na genderovou rovnost jako historické d�dictví
sociální demokracie. Mezinárodní �innost FES podporuje tyto hodnoty t�snou spoluprací s místními
enskými organizacemi a enskými odborovými výbory s cílem posílit roli en ve spole�nosti. Toto
není nutností pouze v rozvojových zemích, ale také v rozvinutých oblastech sv�ta, kde ekonomická a
politická elita je stále ovládána mui a kde eny stále musí bojovat za uplatn�ní svých práv v t�chto
zemích, v�etn� �eské republiky.
Pekingská ak�ní platforma vyzývá k ochran� irokého spektra práv, v�etn� práva na stejný plat za
stejnou práci nebo práva na ú�ast na vlád�. �eská republika se zavázala k uplat�ování t�chto práv v
Národním ak�ním plánu prosazování rovných p�íleitostí, který je mimo jiné vládní prioritou. Tato
stínová zpráva sleduje realizaci priorit �eské vlády v této oblasti, kriticky reflektuje �innost vlády a
hodnotí, zda v posledních 15 letech implementace ak�ního plánu vedla k úsp�nému zajit�ní
rovnosti en a mu� v ur�itých oblastech.
Jako p�edstavitel FES v �eské republice vítám tuto publikaci a d�kuji autorkám a autor�m jak
editorkám, jmenovit� Tereze Wennerholm �áslavské a Pet�e Kubálkové z Centra ProEquality, za
realizaci tohoto projektu. V��ím, e tato stínová zpráva podpo�í diskuzi a povede k viditelným
výsledk�m v �eské politice.

Dr. Erfried Adam
�editel, Friedrich-Ebert-Stiftung
Praha / Bratislava
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SLOVNÍK POJM�A ZKRATEK
PAP  Pekingská ak�ní platforma
Vládní zpráva Peking +5, +10, +15  Vládní zpráva o stavu implementace Pekingské ak�ní platformy
z roku 2000, 2005 a 2010
CEDAW  Úmluva o odstran�ní vech forem diskriminace en (Convention on the Elimination of all
Forms of Discrimination on Women)
NNO  Nevládní neziskové organizace
Priority  Priority a postupy vlády p�i prosazování en a mu�
Souhrnné zprávy  Souhrnné zprávy o pln�ní Priorit a postup� vlády p�i prosazování rovnosti en a
mu�
MPSV  Ministerstvo práce a sociálních v�cí
MV  Ministerstvo vnitra
MMT  Ministerstvo kolství, mládee a t�lovýchovy
MZe  Ministerstvo zem�d�lství
MI  Ministerstvo informatiky
MD  Ministerstvo dopravy
MPO  Ministerstvo pr�myslu a obchodu
MZd  Ministerstvo zdravotnictví
MK  Ministerstvo kultury
MP  Ministerstvo ivotního prost�edí
MO  Ministerstvo obrany
MS  Ministerstvo spravedlnosti
MF  Ministerstvo financí
MZV  Ministerstvo zahrani�ních v�cí
MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj

ÚVOD
Letos v zá�í uplyne 15. let od p�ijetí klí�ové Pekingské ak�ní platformy, která dodnes p�edstavuje jeden
z nejobsáhlejích globálních politických rámc� k dosaení cíl� genderové rovnosti a posílení
postavení en. Mezinárodní spole�enství v Pekingu v roce 1995 deklarovalo, e pro rozvoj a
bezpe�nost je zcela zásadní zajit�ní plné ú�asti en na vech úrovních spole�nosti, v�etn�
rozhodovacích pozic a p�ístupu k moci. Platforma ur�uje 12 st�ejních oblastí zájmu a p�edstavuje cíle
a doporu�ené kroky pro zlepení p�ístupu en k práv�m v t�chto oblastech. K t�mto cíl�m a opat�ením
se �eská republika politicky zavázala a na jejich základ� vytvo�ila strategický vládní materiál Priority a
postupy vlády p�i prosazování rovnosti en a mu�. Míra napl�ování strategických cíl� Platformy
vládami se hodnotí v p�tiletých cyklech a od roku 1995 jsou tudí hodnotící zprávy o postavení en na
globální, národní a lokální úrovni obvykle uvád�né pod zkratkou Peking +5 a +10 a nyní Peking +15.
Klí�ovou roli p�i vzniku Pekingské ak�ní platformy sehrály svým nesmírným a dlouhodobým úsilím
nevládní enské/genderové organizace, a proto i hodnocení o jejím napl�ování p�ichází celosv�tov�
nejen ze strany vlád, ale p�edevím ze strany ob�anské spole�nosti. I tato publikace p�edstavuje
kritický pohled ob�anské spole�nosti na praktické napl�ování závazk� deklarovaných p�ed 15 lety v
Pekingu. Publikace si klade za cíl zhodnotit míru napl�ování jednotlivých kritických oblastí Pekingské
ak�ní platformy s d�razem na období 2004 a 2009, p�i�em hodnotí vývoj postavení en v �eské
spole�nosti s p�esahem do mezinárodního kontextu. Pekingská ak�ní platforma neobsahuje jasné
indikátory, dle kterých by se hodnotila míra dostání závazk� v kritických oblastech. P�i hodnocení
vycházíme z indikátor� vyvinutých Radou Evropské unie.
Od roku 1999 se jednotlivá p�edsednictví EU zavazují k vypracování indikátor� pro jednotlivé oblasti a
v sou�asné dob� jsou vypracovány indikátory pro 9 z 12 oblastí, chybí pro oblast lidských práv, médií
a ivotního prost�edí. Soubor kvalitativních a kvantitativních indikátor� by m�l slouit jako ukazatel pro
vývoj situace  tedy zda se postavení en zlepuje, nap�. sniuje se gender pay gap, zvyuje se po�et
otc� na rodi�ovské dovolené, sniuje se po�et en mezi ob��mi násilí apod.
P�i struktu�e zprávy vycházíme ze vech 12 kritických oblastí Pekingské ak�ní platformy a zvlá� jsme
za�adili hodnocení mezinárodní dimenze. �eská vláda nemá oficiáln� r�zné ak�ní plány pro
vnitrostátní a zahrani�ní politiku v oblasti rovnosti en a mu� a ob� úrovn� jsou zahrnuty ve
zmín�ném národním ak�ním plánu. Jeliko chápání mezinárodního dopadu není do dneního dne
usazené, vypracovali jsme tuto kapitolu samostatn� a zahrnuli do ní dv� z 12 kritických oblastí, a to
eny a ozbrojený konflikt a Lidská práva en.
Na n�kterých kapitolách se podíleli a �ty�i autorky/�i, abychom pokryli iroké spektrum jednotlivých
oblastí. V�tina autorek/r� pochází z nevládních organizací a/nebo z akademického sektoru a
dlouhodob� se jednotlivými tématy zabývá. Ob�anská spole�nost disponuje obrovskou expertizou,
zkuenostmi a pr�kopnickými mylenkami a je nezpochybnitelné, e bez nevládních organizací by
posuny a zm�ny v p�ístupu k opat�ením pro dosaení genderové rovnosti ve�ejné správy nenastaly.
Doufáme, e publikace bude p�ínosná pro vechny, kte�í se zajímají o postavení en (nejen) v �eské
spole�nosti.

Tereza Wennerholm �áslavská
Centrum ProEquality

I.

�ÁST  NÁRODNÍ DIMENZE NAPL�OVÁNÍ PEKINGSKÉ AK�NÍ PLATFORMY

ENY A CHUDOBA

A. STRATEGICKÉ CÍLE  ENY A CHUDOBA
A. 1 P�ezkoumat, schválit, p�ijmout a udrovat zásadu makroekonomické politiky a strategie hospodá�ského
rozvoje, které oslovují pot�eby a úsilí en, je upadly do chudoby.
A. 2 Revidovat zákony a správní postupy a praktiky za ú�elem zabezpe�ení rovných práv pro eny v oblasti
p�ístupu k hospodá�ským zdroj�m.
A. 3 Zajistit enám p�ístup k mechanizm�m spo�ení a k úv�rovým mechanizm�m a institucím.
A. 4 Vypracovat genderov� zaloené metodiky a provád�t výzkumy za ú�elem zjit�ní p�í�in feminizace
chudoby.

Milena �erná
Pekingská ak�ní platforma (dále PAP) nese datum 1995 a nabízí hodnocení míry napl�ování
strategických cíl�, k jejich pln�ní se �lenské státy Organizace spojených národ� (dále OSN)
zavázaly. OSN nez�stala pouze u mechanického pln�ní svých závazk�, ale kladla d�raz na aktuální
aspekty pr�b�n� vyjad�ované, nap�. v Rozvojových cílech tisíciletí v roce 2005 nebo v analýze
dopad� hospodá�ské krize na eny ve sv�t� v roce 2010.
V oblasti odstra�ování chudoby en doporu�ila PAP jednotlivým vládám, aby vypracovaly strategii
ekonomického rozvoje zohled�ující pot�eby en ijících v chudob�, vypracovaly revizi národních
legislativ s ohledem na zabezpe�ení rovných práv pro eny (zejména v oblasti p�ístupu
k ekonomických zdroj�m), aby usnadnily enám vyuívání úv�rových systém� a v neposlední �ad�
aby vypracovaly metodiky zaloené na principu gender. Sou�ástí metodik by m�l být výzkum
zam��ený na zodpov�zení otázky, pro� jsou eny ve sv�t� více zasaeny chudobou.1
Podle veobecných poznatk� je chudoba en vyvolávána limity v p�ístupu k ekonomickým zdroj�m,
vzd�lání a ú�asti na rozhodovacích procesech. Bez ohledu na to, e princip gender zahrnuje rovný
p�ístup en a mu� k ekonomickým zdroj�m a lidským práv�m, u en p�irozen� zvyuje chudobu
vazba na d�ti, a tak se chudoba en dotýká zásadním zp�sobem i problému d�tské chudoby.

DEFINICE CHUDOBY
Definice chudoby naráí na problém, a tím je otázka, zda sta�í m��it chudobu p�íjmy, �i je
za indikátory chudoby pot�eba vzít v úvahu celé �et�zce fenomén�, jim jsou chudí lidé ve spole�nosti

1

Women and Poverty; the Beijing Platform for Action, 1995,
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/poverty.htm (cit 2010-03-17)
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vystaveni. Pokusy o definici chudoby ukazují, e míra chudoby, i kdy zúena na problém minimálního
p�íjmu a neschopnosti nakoupit si ur�ené minimum zboí a slueb, se vyzna�uje zaostáváním
za mírou jednotlivých sloek ivotního stylu, jaký vyuívá zbytek populace. Odtud se odvíjí otázka
relativní chudoby, pochopitelná v kontextu bohatích zemí, kde v d�sledku da�ových politik a dalích
opat�ení, nez�ídka souvisejících s historickým vývojem a uznávanými tradi�ními hodnotami, existuje
jak vysoká míra ekonomického rozvoje, tak i vysoká míra rovnoprávnosti mu� a en.
V pojetí EAPN �R (European Anti-Poverty Network) chudoba ozna�uje nep�íznivou ivotní situaci,
v ní lidé nemají vzd�lání, zam�stnání, domov nebo nejsou schopni uspokojit jiné d�leité ivotní
pot�eby. Výsledkem pokus� o komplexní definici se stává zjednoduené, ale praktické a srozumitelné,
d�lení chudoby na absolutní  chudobu pod hranicí definovanou ivotn� d�leitými minimálními
pot�ebami  a chudobu relativní, tj. chudobu definovanou vzhledem k ivotní úrovni v�tiny v dané
spole�nosti. V této souvislosti hrají jistou roli pojmy minimální mzda a ivotní minimum. Minimální
mzda byla v naí republice stanovena na po�átku 90. let jako nejnií �ástka, kterou je zam�stnavatel
povinen poskytnout za 1 m�síc práce svým zam�stnanc�m. Byla koncipována jako 50% pr�m�rné
mzdy a p�edstavovala �ástku o 6% vyí, ne bylo stanovené ivotní minimum. Do dnení doby se
�ástky postavené na pom�rných i absolutních �íslech zna�n� zdeformovaly a ukázalo se, e lidi ijící
v chudob� tato opat�ení p�ed dlouhodobými d�sledky chudoby nechrání. V zemích EU se povauje
za hranici ivotního minima polovina pr�m�rného p�íjmu v dané zemi a také v dané dob�. Od roku
2008 probíhají v �lenských zemích EU kampan� za uzákon�ní minimálního p�íjmu, které koordinuje
Evropská sí� proti chudob� (EAPN).
Do roku 2009 byla �eská republika se svými 8% obyvatel ijících v chudob� nejmén� ohroenou zemí
EU. Na opa�ném konci eb�í�ku se umístilo Slovensko s 23% lidí ijících v chudob�. Na základ�
nových informa�ních zdroj� a v neposlední �ad� také zm�nou indikátor� chudoby uve�ejnil koncem
roku 2009 Eurostat aktuální eb�í�ek zemí EU podle procentního zastoupení svých obyvatel ijících
v chudob�.2 �eská republika stojí op�t na prvním míst� s nejniím zastoupením, 9% lidí ijících pod
hranicí chudoby, na dalích místech, s 11%, se umístilo Slovensko a Nizozemí. Na samém konci
eb�í�ku se umístilo Lotysko a Rumunsko se 23% a Bulharsko se 21%. N�mecko se v této sout�i
ocitlo uprost�ed tabulky (15%). Jako indikátory chudoby poslouila kritéria typu: vlastní-li osoby
zahrnuté do statistiky osobní automobil, jak �asto b�hem roku jezdí na dovolenou, p�ípadn� tráví-li
dovolenou v zahrani�í, mají-li dost prost�edk� na vytáp�ní vlastního domu nebo jak �asto jedí maso.3
Chudoba vak není jen statistické �íslo. Za ním se skrývá denní boj o p�eití skupiny lidí, kterých je
v Evropské unii 80 milión�. U nás zhruba 1 milión. Podobn� jako v ostatních zemích EU mezi cílové
skupiny ohroené chudobou a sociálním vylou�ením pat�í eny samoivitelky s dít�tem nebo více
d�tmi, dlouhodob� nezam�stnaní, dále Romové, lidé se zdravotním postiením a migranti. Více
faktor� chudoby kumuluje její dopady. Bez nadsázky lze za nejvíce ohroené povaovat osam�le ijící
eny, p�ípadn� eny vyího v�ku, eny z romského etnika, p�ípadn� se zdravotním handicapem.
V podobn� bídné situaci se nacházejí eny p�ist�hovalé, krátce migrantky.

2 Report from the Eurobarometer: Survey on Poverty and Social Exclusion 2009. Luxembourg: Publications
Office of the EU. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_321_en.pdf (cit. 2010-03-17)
3 European Commission Eurostat: Indicators of the Social Inclusion Strand.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_and_social_policy_indicators/omc_social_in
clusion_and_social_protection/social_inclusion_strand (cit. 2010-03-17)
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FEMINIZACE CHUDOBY
Na konci sedmdesátých let minulého století se objevil a rychle rozí�il pojem feminizace chudoby. Je
doloeno, e v t�chto letech p�evaovaly chudé eny nad chudými mui ve vech v�kových
skupinách, tedy v produktivním v�ku i v d�chodu. Nesouhlasím vak s pojmem feminizace, a� se
týká chudoby �i okupování ur�itého segmentu slueb (kolství, zdravotnictví, sociální sluby) enami.
Tento termín má z�eteln� pejorativní obsah a vedle statistického vyjád�ení po�etní p�evahy en nese
v sob� i negativn� hodnotící hledisko, z pohledu gender zcela nep�ípustné. Feminizace chudoby
v sob� obsahuje dalí konotaci, a sice vytvá�ení dojmu, jakoby eny chudobu svým ustrojením
a tradi�ními rolemi p�itahovaly. Práv� v oborech kolství, zdravotnictví a sociálních slueb není na vin�
ena, která se pro daný obor rozhodne, nýbr genderová role, která je jí od toho okamiku
ve spole�nosti p�ipisována. Nízké platy jsou sou�ástí politiky, která eny v platových podmínkách
znevýhod�uje. Pojem feminizace pouívaný zejména sociology je beznad�jn� svázán s genderovou
dimenzí, v tomto p�ípad� s neschopností povaovat za spravedlivé rovné aspirace a pot�eby mu�
a en. Automaticky jsou tyto obory finan�n� nízko hodnocené. Paradoxním zp�sobem tak objevení
pojmu feminizace uspokojuje odv�kou pravdu, e ena je slabím pohlavím a p�i budování své
kariéry musí po�ítat s niím postavením. Na pozadí se objevuje fatální rys tohoto fenoménu, který
ve svých d�sledcích p�ispívá k udrování stavu, jaký p�es zna�né tematizování otázek rovnosti mu�
a en existuje v zemích EU.4 D�sledky se mohou projevit nejen v oblasti sociální a v oblasti bydlení,
ale té nap�. v soudnictví nebo v podnikání.5

SITUACE V �ESKÉ REPUBLICE
KOMBINACE ZAM�STNÁNÍ A MATE�STVÍ
Kombinace zam�stnání a mate�ství �eské eny výrazn� znevýhod�uje. A�koliv se postoje
ke genderovým rolím ve spole�nosti v posledních 10 letech posouvají sm�rem k uv�dom�ní si
rovnosti pohlaví, výzkumy ve�ejného mín�ní sv�d�í o konzervativním p�ístupu, na kterém se
spolupodílejí i samy eny. Tradi�ní p�edstava, v ní mu nese odpov�dnost za finan�ní zajit�ní
a ena zaji�uje pé�i o domácnost, o d�ti a osoby blízké, má vliv nejen na nerovné postavení en
a mu�, ale té na v�tí ohroení en chudobou jak v pr�b�hu aktivního ivota, tak ve stá�í.6
4 Pouívání adekvátních pojm� není samoú�elné. Americký federální zákon O Ameri�anech se zdravotním
postiením dává jasný p�íklad. Lidé se zdravotním postiením jsou nejd�íve ob�any státu a teprve v druhé linii
lidmi, kte�í se musejí potýkat s obtíemi svého zdravotního postiení. Nediskriminující pojem s sebou vícemén�
automaticky p�ináí nediskriminující p�ístup k lidem se zdravotním postiením, a p�ispívá tak ke zm�n� náhledu
nejen v okruhu nejbliích osob, ale i celé spole�nosti.
5 Zaslechnuto v Monitorovacím výboru JPD 2. �e�ník z EU: Jsou-li dva projekty rovnocenné, je vhodné dát
p�ednost tomu, který podává ena. Veobecné pochechtávání. �lenka MV: Vyprouji si, aby byl tento princip
zesm��ován. ijeme v zemi, kde je bohuel t�eba návodn� zasahovat, nebo� lidé o principu rovnosti gender
nemají ani pon�tí. �len MV sedící vedle (smí�liv�): No, bude p�ece záleet na tom, jestli bude projekt vhodný
pro enu nebo pro mue. Bude-li to hospoda, pak to dáme muovi. Bude-li to kade�nictví, tak to dáme en�.
M. �erná
6
Hana Haková, Pracující matky a genderové role ve výsledcích mezinárodního longitudinálního výzkumu,
Gender sociologie, 2005
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Zajímavý údaj poskytuje statistika Eurofondu7 rok 2005, která srovnává pr�m�rný �as strávený
za týden domácími pracemi a �as strávený v placené práci: u �eských en �iní tento pom�r 21 hodin
ku 42 hodinám, u �eských mu� p�ipadá na domácí práce 5,5 hodiny, zatímco v práci stráví za týden
47 hodin. P�i stejné délce pracovního týdne pracují doma déle ne �eky eny z Estonska, �ecka a
Kypru, naopak podstatn� kratí dobu Litevky. Mezi mui pat�í k t�m nejpiln�jím doma po práci
Holan�ané se 14,3 hodinami a Lucembur�ané s 12,5 hodinami. Ale i jejich eny v�nují více �asu
domácím pracím. Holan�anky v�nují týdn� 36,6 hod. práci pro rodinu, zatímco v placené práci stráví
29,5 hod. Lucembur�anky se p�i 37hodinovém pracovním týdnu v�nují práci pro rodinu v pr�m�ru
30 hod.8 Z tohoto porovnání vyplývá o�ekávaný fakt, e eny se i p�i placeném zam�stnání v�nují více
pé�i o domácnost, d�ti a blízké osoby ne mui, nicmén� v �ad� evropských zemí je b�né, e mui
ur�itý díl t�chto �inností p�ebírají.

CHUDOBA A SOCIÁLNÍ VYLOU�ENÍ
Na chudobu bylo v bohatých zemích sv�ta dlouho nahlíeno jako na brzdu hospodá�ského r�stu
a spot�eby. Hluboce zako�en�né sociální a psychologické dimenze problému byly p�ehlíeny jako
sekundární a p�edpokládalo se, e k jejich likvidaci dojde automaticky p�i p�ekonání problém�
hospodá�ských. V posledních letech dochází k vnímání komplexnosti fenoménu chudoby a interakce
mezi její ekonomickou a sociální dimenzí, a tím se nenápadn�, le� konsekventn�, dostává do pop�edí
moment sociálního vylou�ení. Minimáln� v evropském kontextu se zhruba od poloviny devadesátých
let minulého století vyslovuje ohroení chudobou a sociálním vylou�ením jedním dechem. Tento úhel
pohledu pak ovliv�uje aplikaci politik, které mají za cíl vymýcení chudoby, a jejich alfou i omegou je
mainstreaming sociálního za�le�ování. Na zasedání Evropské rady v Lisabonu v roce 2000 byla
za klí�ový prvek evropské strategie ozna�ena sociální soudrnost9.
Sociální vylou�ení je situace, která mue, enu �i dít� vylu�uje z b�né pospolitosti a znemo�uje
jeho návrat do spole�nosti bez cílené intervence. Sociální za�le�ování je naopak proces, který usiluje
o návrat �lov�ka do b�ného ivota. Sociální pé�e p�edstavuje kontinuální stav, v pojmu sociální
podpory je obsaen d�leitý prvek posunu �lov�ka z nep�íznivé situace do stavu, v n�m se mu ji
lépe da�í. Hlavním úkolem sociálního za�le�ování je bojovat proti marginalizaci skupin osob
ohroených sociálním vylou�ením a poskytovat podporu a pomoc osobám ijícím v odlou�ených
komunitách, �asto té s cílem zabránit dalímu vylu�ování vylou�ených, co se v posledních 5 letech
stává fenoménem v �R a oblíbeným populistickým tahem lokálních politik�, kte�í tak prezentují svoji
snahu o zajit�ní bezpe�í v obci, vymýcení kriminality a v n�kterých p�ípadech a jakýsi druh
kone�ného �eení zaván�jící pravicov� extrémistickými postoji.

P�ÍJMY MU� A EN
V �eské republice v 80. letech minulého století byl b�ný rozdíl 30%, o které m�ly eny nií mzdy
ne mui ve stejném postavení. V d�sledku prosazování rovného p�ístupu mu� a en k proces�m
7
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions  orgán Evropské unie, jeho
cílem je zlepit ivotní a pracovní podmínky Evropan� a Evropanek.

8 Eurofound 2008. Mind the gap  Womens and mens quality of work and employment. Background paper for
EESC/ Labour Market Observatory meeting 29 April 2008. Dublin: Eurofound.
9 Ukazuje se, e míra sociální soudrnosti, a� není m��itelná jinak ne otev�enou metodou koordinace (OMC),
souvisí se spole�enským klimatem v té které zemi, jeho m��itelnými indikátory jsou míra d�v�ry k druhým
lidem, vztah k obecn� uznávaným hodnotám i míra solidarity s lidmi ijícími na okraji spole�nosti.
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rozhodování, stanovení odm�ny za práci a odstra�ování stereotypních p�ístup� k mu�m a enám
dolo v posledních dvou desetiletích k mírn� pozitivnímu vývoji (rozdíl v �R dnes �iní cca 25%) a tato
diskrepance má tendenci se (moná za sto let) vyrovnat. Velmi výrazn� se na nízkých výd�lcích en
veobecn� podílí nií míra kvalifikace, vyplývající z niího nebo nedostate�ného vzd�lání a p�ípravy
na povolání. Nejvyí rozdíl v platech mu� a en v �R je ve v�kové skupin� 30-39 let. O tom, e jsou
eny v �R i v zemích EU diskriminovány, sv�d�í i fakt, e míra zam�stnanosti en v EU je v porovnání
s mui asi o 14% nií. V �eské republice je tento rozdíl jet� v�tí. Zam�stnanost mu� �iní p�es
75%, zatímco u en jen 58%. eny bez d�tí mají v�tí anci získat zam�stnání ne eny s d�tmi; tento
diskrimina�ní prvek je v �R patrn�jí ne v ostatních zemích EU. Je pravd�podobné, e krize
v evropském i v �eském hospodá�ství tento pom�r jet� více zv�tí, nebo� p�i omezeních spojených
s utlumením výroby jsou eny propout�ny jako první. Podle �eského statistického ú�adu (�SÚ) tvo�í
eny více ne polovinu obyvatelstva, nicmén� na nezam�stnanosti se podílejí tém�� 50%.

ROZVODY
Dalím fenoménem v �R, který �iní eny fragiln�jími a náchyln�jími k chudob�, jsou rozvody. Je
prokázáno, e k zchudnutí je odsouzeno signifikantní procento en po rozvodu a e nejmarkantn�jí
rozdíly v ivotní úrovni rozvedených en a mu� nastávají v dob� odpo�inku ve stá�í. Pro eny má
rozvod neporovnateln� horí sociální a ekonomické dopady na ivotní podmínky. Obvykle dojde
k p�echodu domácnosti se dv�ma p�íjmy na domácnost s jedním p�íjmem, p�i�em vekerá tíe
a odpov�dnost za chod domácnosti a výchovu d�tí spo�ívá na en�. I z dlouhodobého hlediska mui
z rozvodu spíe profitují, nebo� ve svém kariérním r�stu nejsou omezováni závazky v��i d�tem
a rodin� a i v p�ípad�, e hradí výivné na d�ti a mohou mít obtíe s bydlením, nedochází u nich
v�tinou k takovému propadu ivotní úrovn�, jako se to po rozvodu d�je enám. Negativní atributy en
stigmatizovaných rozvodem a pé�í o nezaopat�ené d�ti jsou veobecn� povaovány za p�ekáku
p�i výb�ru odpovídajícího zam�stnání.
Podle údaj� �SÚ v roce 2008 kon�ilo 50% uzav�ených manelství rozvodem. B�hem prvního roku
po rozvodu klesl ivotní standard eny v pr�m�ru o 73%. Zhruba 50% en se po rozvodu ocitá
v pásmu ohroených chudobou, p�esn�ji �e�eno neúplné domácnosti vedené enou/matkou
po rozvodu má p�íjmy pod hranicí 1,5násobku ivotního minima. Neexistuje statistika týkající se
placení tzv. aliment� po rozvodu, nicmén� d�vody mu� pro jejich neplacení jsou známé z praxe.
Vedle d�vod� hmotných (nezam�stnanost, výkon trestu, dluhy) mui psychicky trpí ztrátou kontroly
nad vyuíváním svých p�íjm�, které m�li v dob� fungujícího manelství, ztrátou vedoucí role a vlivu
a finan�ní úhrady bývalé partnerce náleející zpochyb�ují.

CHUDOBA EN STARÍHO V�KU
Debata o genderovém rozdílu v penzijních systémech probíhá paraleln� v evropských zemích
p�iblin� se stejnými výsledky. Mui mají v pr�m�ru lepí podmínky pro stanovení penzí ne eny.
Smyslem penzí je p�edevím ochrana p�ed chudobou ve stá�í a udrení p�edchozí ivotní úrovn�, jsou
konstruovány jednak na principu solidarity mladích generací se starími, jednak na d�chodovém
pojit�ní. Tendence ve sm�rnicích EK nazna�ují, e je t�eba oslabovat princip solidarity a posilovat
princip plateb pojistného. V �eské republice p�etrvává ze socialistické éry v�kový rozdíl p�i odchodu
do d�chodu u mu� a en a podle po�tu enami odchovaných d�tí. To p�edstavuje unikum mezi státy
Evropské unie. V podmínkách reálného socialismu byl d�ív�jí odchod do d�chodu ve vazb� na pé�i
o d�ti povaován za relativní výhodu. Na základ� doporu�ení EU se rozdíl ve v�ku odchodu do
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d�chodu u mu� a en postupn� p�ibliuje.10 Podle zákona existují v �R d�chody starobní, vdovské,
sirot�í, pln� a �áste�n� invalidní11, nerovnost ve výi d�chod� je podle tohoto zákona mírn�
kompenzována náhradní dobou pojit�ní, do které je zahrnuta pé�e o d�ti do 4 let v�ku a pé�e
o blízké, co se vztahuje ve valné v�tin� p�ípad� na eny.
Statistické údaje �SÚ za rok 2008 sv�d�í o nerovné výi d�chod� u mu� a en v �eské republice.
Rozdíl v m�sí�ních d�chodech u mu� a en �iní v absolutním vyjád�ení 1 844 K�. V procentním
vyjád�ení mají eny 80-82% muských d�chod� (Gender Pension Gap). Jak u bylo uvedeno, je to
dáno p�edevím tím, e eny v �eské republice mají (i ve stejných pozicích) cca o jednu �tvrtinu nií
výd�lek ne mui (Gender Pay Gap). Rozdíl ve výi d�chod� u mu� a en se udruje zhruba na výi
roku 2000 p�esto, e s ohledem na inflaci a dalí faktory se pr�m�rný d�chod stále mírn� zvyuje.
Také ze statistik �eské správy sociálního zabezpe�ení vyplývá, e nerovnost ve výi d�chod� se
za posledních 10 let nezm�nila. Podle Eurostatu, SILC a národních zdroj� statistických dat se uvádí
jako riziko chudoby u starích en a mu� (65+) v �eské republice v pom�ru 8:2.
Starí eny se ocitají v riziku chudoby podstatn� �ast�ji také proto, e se v �eské republice vedle výe
platu d�chod odvíjí od délky odpracované doby. eny jsou po této stránce znevýhodn�ny vdy, kdy
p�eruí zam�stnání nebo pracují na zkrácený úvazek proto, e pe�ují o d�ti, starí, nemocné �i
zdravotn� postiené �leny rodiny. 70-80% en se stará o své rodi�e ve stá�í12. Nií d�chod je do jisté
míry ovlivn�n také niím v�kem en p�i odchodu do d�chodu. Na výi d�chodu má negativní vliv i
p�eruení zam�stnání z d�vod� pé�e o d�ti, avak nemá vliv, zda se ena starala o v�tí po�et d�tí naopak, �ím více d�tí, tím d�íve odchází do d�chodu, co ji vlastn� staví do nevýhodného postavení.
Tak, jak je v sou�asné dob� penzijní systém nastaven, eny jednozna�n� znevýhod�uje.13
Podstatným faktorem zm�n sociálního statutu ve stá�í je rovn� prodlouení v�kové hranice
p�i ovdov�ní. V roce 2007 byl pr�m�rný v�k en p�i ovdov�ní 68 let, v�k mu� byl 70 let.14 Také tento
faktor m�e p�ispívat k vyí mí�e chudoby u starích lidí. U starých en je vyí pravd�podobnost, e
budou na sklonku ivota ít v samot� a chudob�. Mezi starími lidmi ijícími v chudob� jsou 3 ze
4 eny. Z nich asi 80% neilo v chudob� za ivota manela. Je to d�sledek niího vzd�lání, mén�
zkueností se zam�stnáním i v�tí odpov�dnosti, jakou eny poci�ují v��i zabezpe�ení své rodiny.

P�EDLUENÍ
Nejen v �R, ale i v ostatních �lenských zemích EU je stále aktuáln�jí otázka p�edluení, která vede
k zvyování podílu lidí ijících v chudob�. Sou�asná ekonomická krize p�ináející vzr�st
nezam�stnanosti vytvá�í irí pole pro p�sobnost institucí poskytujících úv�ry. Bankovní i nebankovní
10 Zákon �. 306/2008 Sb., kterým se m�ní podmínky zákona �. 155/1995 s ú�inností od 1. 1. 2010, n�které jeho
�ásti od 21. 7. 2008
11 Zákon �. 155/1995 Sb., o d�chodovém pojit�ní
12 eny a mui v datech 2008: Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti.�SÚ
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/230032104E/$File/14150801.pdf (cit. 2010-03-17)
13 Koldinská, K., Tome I., Rovnost mu� a en v oblasti d�chodového a nemocenského pojit�ní, NCSS, 2007
14 eny a mui v datech 2008: Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti.�SÚ
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/230032104E/$File/14150801.pdf (cit. 2010-03-17)
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instituce mohutn� vyuívají neznalosti finan�ních pojm� týkajících se úv�r� pro skupiny obyvatel
s nízkými p�íjmy, osam�lých en, matek-samoivitelek, obyvatel romských ghett, starích lidí a dalích
zranitelných cílových skupin ijících v existen�ní nejistot�. Ob�ané a ob�anky v �R jsou na kadém
kroku oslovováni nabídkami finan�ního trhu, který t�í z v�domí ekonomické krize a ubezpe�ování, e
zadluení je normální. Chování institucí poskytujících úv�ry je závislé na právním v�domí a právním
prost�edí v kadé zemi, kde p�sobí.
NNO sdruené pod zátitou EAPN �R zpracovaly p�ipomínky vyplývající z praxe poradenství
a sociální práce s osobami, které se dostaly do situace p�edluení. Nejlépe jsou na tom státy evropské
estnáctky, které m�ly monost doladit ochranu spot�ebitele ji d�íve. Znamená to, e se ponechává
svobodná monost bankovním i nebankovním institucím p�j�ovat peníze tak, aby je neminul zisk, ale i
klient si svobodn� p�j�uje peníze na základ� p�edem daných a d�kladn� známých pravidel.
Inspirujícím p�íkladem je také zruení institutu rozhod�ích doloek, k n�mu dolo v roce 2009
na Slovensku. Mohlo by se namítnout, e spot�ebitelský úv�r je doménou resortu pr�myslu a obchodu
ve spolupráci s ministerstvem financí a s otázkou sociálního vylou�ení nemá co d�lat, ale to je chybný
úsudek. NNO tvo�ící sí� EAPN �R ji d�íve poukázaly na nedostate�né varování obyvatel
a na nedokonalé právní normy.15
Zadluení se netýká jen dluník�. Neetické praktiky zvyují zisky spole�ností, na druhé stran� vak
vedou k sociálnímu vylou�ení, kriminalit� a v kone�ném efektu ke zvyování ve�ejných
náklad�. N�které dávky státní sociální podpory podléhají exekuci; dávky pomoci v hmotné nouzi sice
p�ímo exekuci nepodléhají, jsou-li poukazovány na ú�et p�íjemce dávky, m�e vak dojít k nep�ímé
exekuci. V t�chto souvislostech vyvstal dosud netuený problém, e je pot�eba zvýit finan�ní
gramotnost obyvatel - jako prevenci sociálního vylou�ení. Zde u záleitosti p�ekra�ují i resort práce
a sociálních v�cí a dostávají se do sféry resort� kolství, vnitra, místního rozvoje a spravedlnosti.

MAINSTREAMING SOCIÁLNÍHO ZA�LE�OVÁNÍ V �ESKÉ REPUBLICE
Mainstreaming sociálního za�le�ování odvádí politiky na centrální, regionální i lokální úrovni
od nepraktického a neuite�ného resortismu. Není-li zabudován v principech, strategických
dokumentech a b�né praxi na úrovni úst�edních orgán� státní správy, je obtíné jej aplikovat �i
vyadovat na niích stupních ve�ejné správy. Na druhé stran� je to práv� komunita, kde se konkrétní
p�ípady vylou�ení �i za�le�ování �eí. Spole�nost má nástroje, jak chudobu a sociální vylou�ení
odstranit d�íve, ne se projeví její dlouhodobé a pro spole�nost nákladné pozdní následky. Zde máme
na mysli vechny druhy finan�ní podpory v hmotné nouzi a obtíné ivotní situaci, provoz ubytoven,
domov� pro matky s d�tmi, domov� pro ob�ti domácího násilí, azyl� pro bezdomovce, d�tských
domov�, kojeneckých ústav�, �eení zdravotních problém� lidí, kte�í nejsou pojit�ní, sociální sluby.
Prevence sociálního vylou�ení spo�ívá ve v�asné intervenci v situacích, které se schylují
k nejhorímu: extrémní chudob�, bezdomovectví, chudob� en a d�tí. Jsou-li politiky státu nastaveny
tak, e je moné uchránit lidi nap�. od p�edluení, vyst�hování na ulici, odebrání d�tí do d�tského
domova a dlouhodobé závislosti na sociálních slubách, zabrání se fatálním d�sledk�m. Nemusíme

15 Terénní práce a p�íleitostné publikace NNO, jako nap�. IQ Roma servis, Vzájemné souití, Nový prostor,
SPES, Poradna p�i finan�ní tísni, výzkum o. p. s. �lov�k v tísni www.spotrebitelskyudel.cz
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být ekonomy, abychom pochopili, e mainstreaming sociálního za�le�ování je výhodný té
ekonomicky.16
U sociálního za�le�ování je práv� gender neopominutelným hlediskem; je rozdíl mezi problémy
mu� a en migrant�, mezi problémy mu� a en dlouhodob� nezam�stnaných, mezi dluhy, které
p�sobí mui a které p�sobí eny, mezi komer�ními sexuálními pracovníky a pracovnicemi, rozdílný je
obchod se enami a muský podíl na tomto obchodu.
Zrcadlem mainstreamingu sociálního za�le�ování v kadé zemi je Národní ak�ní plán sociálního
za�le�ování (NAPSI), který se kadé dva roky obnovuje na dalí období. Krátká p�sobnost t�chto
jednotlivých plán� vypovídá i o dynamice a sloitosti sociální inkluze a malé mí�e p�edvídatelnosti p�i
jejím �eení, vázané na ekonomický rozvoj v jednotlivých zemích, v Evrop�, ve sv�t�. Vzhledem
k mnohosti p�ístup� r�zných resort� p�i konstrukci národních ak�ních plán� se jako ú�inné jeví modely
dobré praxe.
�eský NAPSI na léta 2008-2010 byl podroben kritice jak ze strany EK, tak ze strany NNO v �R, které
se dlouhodob� zabývají pomocí a podporou lidem ijícím v chudob�.17 A�koliv se k jeho sestavení
scházela Komise pro sociální za�le�ování MPSV, sloená ze zástupc� vekerých resort� i vybraných
NNO, výsledek byl spíe zprávou o sou�asné situaci ne dokumentem, z n�ho lze vy�íst metody
a postupy pro zlepení situace lidí ijících v chudob�. Je vak pravdou, e Komise pro sociální
za�le�ování jakékoliv kompetence k ovlivn�ní tvorby dokumentu postrádala. Pojem inkluze se sice
v NAPSI vyskytuje, avak analýza dokument�18 ukazuje, e nebyly stanoveny konkrétní m��itelné cíle,
opat�ení, hodnotící kritéria, podmínky pro udritelnost r�zných opat�ení, propojení r�zných úrovní
státní správy atd. Genderový mainstreaming chybí a orgány jej prosazující (gender equality body)19
nebyly do p�ípravy NAPSI p�izvány. Jeliko je NAPSI jet� v roce 2010 v b�hu, nelze prozatím vydat
záv�re�ný posudek.

EVROPSKÝ ROK BOJE PROTI CHUDOB� A SOCIÁLNÍMU VYLOU�ENÍ 2010
Práv� zahájený Evropský rok boje proti chudob� a sociálnímu vylou�ení 2010 má t�i hlavní cíle
�

uv�domit lidi o jejich právech,

�

podpo�it stejné p�íleitosti pro vechny,

�

ukázat na p�íkladech, jak je prosp�ná rozmanitost pro celou spole�nost.

16 �erná, M., Ko�álová J., Zajaroová Z.: Mainstreaming sociálního za�le�ování; p�íleitostná publikace v rámci
projektu Stop sociálnímu vylou�ení, vydal SKOK o. s. v Praze, 2007. Projekt byl financován z prost�edk�
Evropského spole�enství a Ministerstva práce a sociálních v�cí �R.
17 Analýza nástroj� a platných koncepcí politiky sociálního za�le�ování v �eské republice, indikace klí�ových
nástroj� sociálního za�le�ování a vyhodnocení efektivity opat�ení sociálního za�le�ování na národní úrovni.
Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha, zá�í 2009. www.ncss.cz
18 Národní ak�ní plán sociálního za�le�ování (NAPSI), http://www.mpsv.cz/cs/5130 (cit. 2010-03-17)
19 poradní orgány vlády (Rady)

8

Na cest� od chudoby k sociální soudrnosti tvo�í d�sledné rozvíjení aspektu gender jednu
z neopominutelných podmínek.20
V �R je garantem akcí po�ádaných v roce 2010 ministerstvo práce a sociálních v�cí.21 Jak
na evropské, tak i národní úrovni se zm�ny neobejdou bez nevládních neziskových organizací. NNO
mají proti vem ostatním slokám spole�nosti jednu nespornou p�ednost: samy si téma rovných
p�íleitostí stanoví jako své poslání, antidiskriminaci jako cíl, práci s lidmi ohroenými vylou�ením
ze spole�nosti pro jinou barvu pleti, náboenské vyznání, zdravotní a sociální handicapy, p�íslunost
k etnické minorit� apod. jako své aktivity. Ji p�edem dávají z�eteln� najevo, e zde se myslí, mluví
a koná antidiskrimina�n�.
Národní program �inností v rámci Evropského roku boje proti chudob� a sociálnímu vylou�ení 2010
uvádí jako prioritu prevenci sociálního vylou�ení v d�sledku p�edluenosti. Jako cílové skupiny
ohroené sociálním vylou�ením v d�sledku velké zadluenosti jmenuje:
�

mue, eny a d�ti ijící v sociáln� vylou�ených komunitách

�

matky samoivitelky, po�etné rodiny,

�

nezam�stnané, p�edevím dlouhodob� nezam�stnané,

�

mladé lidi, starí lidi, osoby se zdravotním postiením,

�

v�zn�, resp. osoby po návratu z výkonu trestu,

�

mladé lidé po ukon�ení ústavní nebo ochranné výchovy a náhradní rodinné pé�e,

�

cizince.

Sm�rnice Evropské komise o spot�ebitelském úv�ru, její za�len�ní do �eské legislativy
se p�edpokládá v polovin� roku 2010, by se m�la uplatnit jako efektivní nástroj pro ochranu
spot�ebitele. M�eme ji tedy vnímat jednak jako sou�ást procesu harmonizace �eského práva
s právem evropským, ale i  a to zejména  jako základ pro opat�ení k zamezení lichvy a dalích
kriminálních jev� spojených s neregulovanými úv�ry, které postihují obyvatele. Ji v lednu prob�hl na
toto téma seminá� v Senátu P�R.
Nejd�leit�jí sou�ástí sm�rnice je zmínka o odpov�dném úv�rování, pojem, který se v naí
legislativ� dosud nevyskytuje. Znamená to nap�íklad zkoumání úv�rové historie a odhad kredibility
klienta p�ed uzav�ením smlouvy, monost nahlíet do úv�rových databází. Ji v reklam�
na spot�ebitelské úv�ry musejí firmy z�eteln� uvád�t relevantní informace. Sm�rnice upravuje i zn�ní
smluv a dalí povinnosti zprost�edkovatel�. Tuto transpozici �eí spole�n� resorty pr�myslu a obchodu
a financí.

20 Taking part in the EY2010 information and communication campaign: Which channels and how to proceed?
Vademecum for stakeholders, EAPN,14. 12. 2009
21 Národní program Evropského roku boje proti chudob� a sociálnímu vylou�ení 2010, �eská republika, MPSV
2009
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MIKROÚV�RY
Mikrofinan�ní instituce umo�ují v rozvojových zemích chudé �ásti obyvatelstva p�ístup k finan�ním
slubám. Jsou nastaveny tak, aby se splácení mikroúv�r� pohybovalo v reálných mezích. Systém
obvykle vyuívá solidarity skupiny dluník�, která je schopná pokrýt drobné výkyvy a zabránit
eskalování problému jednotlivce. Generální tajemník OSN Kofi Annan i jiní politikové sv�tového
významu pochopili, e v mikroúv�rech se nejlépe orientují eny a také je dovedou nejlépe zuitkovat.
Odpov�dnost en je momentem, který lze pozitivn� vyuít. Je p�ínosem, e úsp�né vyuití p�j�ek
zvyuje postavení en v rozvojových zemích, co má kladný vliv na vnímání genderových vztah�.
P�estoe tato bankovní �innost nezvyuje zisky bank, existuje po t�iceti letech existence tohoto
bankovního instrumentu ve sv�t� asi 7 tisíc bank zam��ených na poskytování mikroúv�r�. Na základ�
svých zkueností se tyto instituce orientují na eny jako na stabilní prvek v nepom�rn� v�tí mí�e
schopný zabezpe�it splacení úv�ru, ne je tomu u mu�. Také �eská Electronic Loan Exchange
Network (myELEN), sput�ná 31. ledna 2008, má tento fundament.22

PARTICIPACE
V �R není obvyklé spojovat rozhodovací procesy s ú�astí t�ch, jich se rozhodnutí týkají. Po politické
zm�n� v listopadu 1989, tedy více ne p�ed 20 lety, nastartoval proces ú�asti ob�anských iniciativ
na ve�ejném ivot�, a to cestou prvotních vým�n informací p�es konzulta�ní aktivity a po participaci
na n�kterých rozhodnutích na úrovni ve�ejné správy.23 První vlatovkou bylo tzv. komunitní plánování
sociálních slueb, kdy z iniciativy MPSV v rámci �esko-britského projektu reformy sociálních slueb
(1999-2003) byly na úrovni komunit vytvá�eny skupiny sloené jak ze z�izovatel� a poskytovatel�, tak
z uivatel� sociálních slueb. NNO jako poskytovatelé sociálních slueb zde probojovávaly zm�nu,
lobbovaly p�i prosazování nových zákon� a snaily se ovlivnit politickou scénu. Dalí etapa se
odehrála po roce 2004, kdy se uskute�nilo p�ijetí �R do EU. Bylo moné o�ekávat, e se sociální
problémy ve spole�nosti v tomto období zv�tí, na druhé stran� mocný vliv EU podnítil a inspiroval
mnohé �eské NNO. Rozí�ila se p�sobnost Rady vlády pro NNO a jejích výbor�. NNO se zapojily
rovn� do tvorby programových dokument� na regionální a úst�ední úrovni. Vzhledem k novosti
programovacího principu nejsou schopni ú�astníci procesu dokonalým zp�sobem propojit r�zné
úrovn� programových dokument�. Postupným nabýváním zkueností a na základ� zp�tné vazby z EK
se situace zlepuje. Je naléhav� pot�ebné, aby dolo k porozum�ní základním princip�m nejen v �R,
ale v celé Evrop�.
NNO vnáejí do rozhodovacích proces� dalí téma participace, a tím je ú�ast lidí zaívajících
chudobu. Evropská sí� proti chudob� EAPN poslouila vzorem evropských setkání t�chto lidí ze vech

22 První instituce v �R, která se na tento typ financování zam��ila, je akciová spole�nost Mikrofinance, zaloená
v roce 2007 v partnerství s mexickou mikrofinan�ní institucí FIPS. Celý projekt startoval za podmínky, e bude z
�eho podpo�it minipodnikání v evropských zemích v�etn� �R a sou�asn� zaru�it p�j�itel�m návratnost p�j�ek. Z
d�vod� krátké doby p�sobení není zatím moné její �innost hodnotit.
23 Participa�ní metody znamenají, e do vyjednávání a do rozhodovacích proces� jsou zahrnuty osoby, kterých
se to týká. Výsledky p�i pouití participa�ních metod:1) vichni zú�astn�ní nesou následky svých rozhodnutí, 2)
vichni zú�astn�ní definují, co do procesu p�inesli, 3) vichni zú�astn�ní hledají a nacházejí spole�ná rozhodnutí:
kontrolách,realizaci,plánování,strategii
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�lenských zemí od roku 2002 v Bruselu.24 Z vlastní zkuenosti m�eme uvést vyí míru ochoty u en
zapojit se do realizace projekt� a podílet se i na jiných nekonven�ních aktivitách.

ZÁV�RY A DOPORU�ENÍ
V �eské republice bylo moné v posledních 5 letech zaznamenat mírný posun politik ve smyslu
gender mainstreaming. Gender mainstreaming sice netvo�í jádro politik, nicmén� epizodické
události, k nim postupn� dochází, tento trend potvrzují. Jedná se nap�íklad o postavení en mezi
bezdomovci nebo zm�ny pravidel rodi�ovské dovolené, které platí od 1. 1. 2010. V tomto trendu je
nutno pokra�ovat.
Pom�rn� vzácným jevem je uv�dom�ní si svého postavení v politice a monosti ovlivn�ní
rozhodovacích proces� od en samotných. B�né je nepochopení role en, a� u z hlediska kvót,
reproduk�ního zdraví �i práva na vyslovení svých názor� i v prost�edí, kde muské názory p�evaují.
Je pot�eba podporovat vstup en do politiky a do rozhodovacích pozic.
P�i utvá�ení ekonomických a sociálních politik se dopady na eny a mue nikterak nezohled�ují.
Je to patrné nap�íklad z prací Výzkumného ústavu práce a sociálních v�cí, kde se gender aspekt
prakticky neobjevuje. Ani poslední reformy v roce 2008 nep�inesly ádná zvlátní �eení. Jediná
oblast, v ní je moné zaznamenat posun, je zvýhodn�ní en na mate�ské dovolené a v�tí flexibilita
p�i �erpání p�ísp�vku v mate�ství, proti unifikovanému p�ístupu, který se udroval z minulosti.
Je pot�eba zohled�ovat genderovou perspektivu p�i tvorb� vech politik, nikoliv pouze v rodinné
politice.
Co se tý�e vzd�lávání, rádi bychom jet� zmínili doporu�ení z Valného shromád�ní OSN 5.-9.
�ervna 2000, kde se vedle obvyklých trend�, jako je nap�. bezplatné, povinné a univerzální primární
vzd�lávání, v primárním a sekundárním vzd�lávání zmi�uje výchovu chlapc� k nenásilí jako prevence
následných násilných a diskriminujících akt� v��i enám.
Linii rovných práv ve zdravotnictví sledují nestátní organizace zabývající se prostitucí, jejich hlavním
z�etelem vedle sociální podpory v obtíných ivotních situacích (a op�t s d�razem na vyí úrove�
vzd�lávání) je reproduk�ní zdraví a ochrana proti nemocem í�eným pohlavním stykem v�etn�
HIV/AIDS.
Mikrokredity s apelem na vyuívání enami zavedla v �R v roce 2008 spole�nost Mikrofinance a. s.
v aktivit� myELEN, p�i�em pro krátkost trvání nelze prozatím hodnotit jejich úsp�nost. Nicmén� je
pot�eba pracovat na koncepci mikroúv�r� i nadále.
Výe citovaná studie Genderový aspekt penzí na národní a evropské úrovni dostate�ným
zp�sobem analyzuje postavení mu� jako ivitel� rodin v minulosti a samostatné p�sobení en na trhu
24 EAPN �R vysílá do Bruselu skupiny lidí ijících v chudob� kadoro�n� od roku 2005 a sou�asn� po�ádá i
setkání t�chto lidí na národní úrovni. Jejich výsledkem je získávání zp�tné vazby nejen co se tý�e porovnání s
ostatními zem�mi, ale zejména z vlastních zkueností s chudobou a poskytováním sociálních slueb ve�ejnou
správou a NNO. eny z �R se osv�d�ily p�i ú�asti na vech bruselských fórech, zejména v roce 2007, kdy byla
sestavena skupina en z Ostravy, poznamenaných domácím násilím, lichvou, bezdomovectvím, bojem o návrat
d�tí z d�tských domov�  známými atributy sociálního vylou�ení. V�tina t�chto en se po návratu z bruselského
fóra zapojila do práce a zaujala místo sociálních asistentek p�i pomoci a podpo�e en v podobných situacích.
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práce v sou�asné dob� a stanoví nezbytné kroky, které je nutné u�init v rámci reformy d�chod�.
Rozebírá té d�vody, pro� je v �R genderový aspekt penzí stále druho�adým problémem, zatímco
legislativa Evropské unie se vyvíjí v reakci na spole�enské zm�ny a s ohledem na prom��ující se role
mu� a en. Na základ� doporu�ení EU se gender princip promítne do d�chodové reformy, která je
ve stadiu diskuse.
P�i formulování sociálních politik s ohledem na financování sociálních slueb ministerstvo práce a
sociálních v�cí a ministerstvo financí bohuel v�tinou neberou v potaz gender mainstreaming. Tento
stav by m�l být zm�n�n.
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ENY A VZD�LÁVÁNÍ

B. STRATEGICKÉ CÍLE  VZD�LÁNÍ EN A P�ÍPRAVA EN NA POVOLÁNÍ
B. 1 Zajistit rovný p�ístup ke vzd�lání
B. 2 Vymýtit negramotnost mezi enami
B. 3 Zlepit p�ístup en k program�m p�ípravy pro povolání, k v�d� a technologii a k pokra�ujícímu vzd�lání
B. 4 Navrhnout a realizovat systém nediskrimina�ního kolství, vzd�lání a výcviku pro povolání
B. 5 P�id�lovat dostate�né prost�edky pro kolské reformy a monitorovat uskute��ování kolských reforem
B.6 Podporovat celoivotní vzd�lávání a celoivotní výcvik dívek a en

Lucie Jarkovská
Poadavek rovného p�ístupu ke vzd�lávání byl jedním z prvních, které feministické hnutí vzneslo, a to
p�edevím ve spojitosti s tím, e formální vzd�lávání, a p�edevím osv�d�ení z n�j, je v moderní
spole�nosti vstupenkou do placené profese, a tedy tím, co zaji�uje finan�ní nezávislost. Vyí
vzd�lání en má v �eských zemích bohatou tradici. První dív�í gymnázium Rakouska-Uherska vzniklo
v roce 1890 v Praze a monost získat maturitu otev�ela enám cestu i ke vzd�lání univerzitnímu, kam
eny v �echách vstoupily na p�elomu 19. a 20. století. A�koli lo zprvu o velmi elitní záleitost, dolo
v pr�b�hu 20. století k prudkému r�stu st�edokolského i vysokokolského vzd�lání en, a to tak, e
v sou�asné dob� ve v�kové skupin� 2539 let p�evýilo procento en s maturitou výrazn� procento
mu� s maturitou (eny 44,7%, mui 32,4%). Vysokokola�ek je v této skupin� u jen
o 1,5 procentního bodu mén� ne vysokokolák�, p�i�em mezi studujícími na vysokých kolách
v roce 2008 tvo�ily eny 55% z celkové populace studujících vysokých kol.
Graf 1: Vzd�lání celé populace podle v�ku v roce 2008

25

25 Zdroj �SÚ http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/gender_vzdelani
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Graf 2: Studující vysokých kol v �R

26

Co se tý�e tzv. vertikální struktury vzd�lávání, zdá se tedy, e pozice en je v �esku velmi dobrá.
V sou�asné dob� spíe sílí hlasy, které mluví o diskriminaci chlapc� ve vzd�lávacím systému. Chlapci
toti vyjad�ují nií vzd�lanostní aspirace ne dívky a také výrazn� nií po�et jich dosahuje maturity.
V oborech st�edního vzd�lávání s maturitní zkoukou se v �R vzd�lává p�es 70% ák� st�edních kol
a nadpolovi�ní v�tinu (cca 55%) tvo�í dívky.27 Na osmiletá gymnázia, která jsou povaována za elitní
vzd�lávání vedoucí k vysokokolskému vzd�lání, se dívky a chlapci hlásí v pom�ru 55:45 ve prosp�ch
dívek, p�i�em úsp�nost je u obou pohlaví zhruba 60procentní. 28 Výb�rové et�ení PISA-L tento fakt
ukazuje jet� z�eteln�ji, v u�ebních oborech bez maturity se nalézá 35% chlapc� a 13% dívek.29
26

Zdroj �SÚ: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/studenti_a_absolventi_vysokych_skol_v_cr_celkem

27

Genderová ro�enka kolství. Praha: ÚIV, str.34. http://www.uiv.cz/clanek/126/1738 (cit. 2010-03-17)

28

Ibid. strana 37.

29

mídová, Iva. 2008. Mui na okraji: systémové znevýhodn�ní mladých mu� bez maturity? Gender, rovné
p�íleitosti, výzkum, 9 (2), s. 22-28.
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Tabulka 1: Studium patnáctiletých v �eské republice v roce 2003 (v%)

Typ studia

30

chlapci

dívky

bez maturity

34,5

13,1

s maturitou

65,5

86,9

Tabulka 2: Absolventi a absolventky vysokokolských vzd�lávacích program� v roce 2008

31

Typ studijního programu

celkem

eny

mui

eny v%

mui v%

Bakalá�ské studium

39 094

22 740

16 354

58,17

41,83

Magisterské studium

15 748

9 018

6 730

57,26

42,74

Magisterské navazující studium

16 070

9 059

7 011

56,37

43,63

Doktorské studium

2 340

876

1 464

37,44

62,56

Zdá se tedy, e ohroeni nízkým vzd�láním a jeho d�sledky, jako je riziko nezam�stnanosti, chudoby
a stejn� tak riziko patologických jev�, jako je kriminalita �i závislosti na návykových látkách, jsou spíe
chlapci. Znamená to ale, e se o vzd�lání en ji není t�eba starat a je nutné up�ít pozornost
na chlapce? To samoz�ejm� nikoli. Jen není moné vnímat otázky rovnosti en a mu� ve vzd�lávání
jako jednoduchou rovnici, ze které podle výe dosaeného vzd�lání lze usuzovat na to, zda má
navrch skupina en �i skupina mu�. Problém genderové nerovnosti je sloit�jí a hlubí genderová
analýza ukazuje následující:
�

eny se potýkají s diskriminací spíe na vrcholu vzd�lávacích drah (doktorské studium),
zatímco u mu� funguje vzd�lávání jako mechanismus udrující mue z elitních sociálních
skupin na vrcholu a mue ze znevýhodn�ných sociálních skupin u sociálního dna.

�

Pro chlapce siln�ji ne pro dívky platí efekt otevírajících se n�ek  ti dob�í stoupají strm�
nahoru a ti horí se nechytí.32

�

Finan�ní návratnost vzd�lání pro eny je nií ne pro mue.33

�

Problém genderové nerovnosti v �eském vzd�lávacím systému nespo�ívá ani tak
ve vertikální segregaci (nerovnost ve výi dosaeného vzd�lání), ale v segregaci
horizontální, tj. oborové.34

30 Zdroj PISA L dle mídová et. al, 2008
31

Zdroj ÚIV: http://www.uiv.cz/clanek/713/1813

32

mídová, Iva. 2008. Mui na okraji: systémové znevýhodn�ní mladých mu� bez maturity? Gender, rovné
p�íleitosti, výzkum, 9 (2), s. 22-28.

33

Jarkovská, Lucie, Kate�ina Liková. 2008. Genderové aspekty �eského kolství. In: Sociologický �asopis/Czech
Sociological Review, 44 (4), s. 683-701.

34

Valentová, Marie, Iva mídová, Tomá Katr�ák. 2007. Genderová segregace trhu práce v kontextu segregace
vzd�lanostní: mezinárodní srovnání. In: Gender, rovné p�íleitosti, výzkum, Praha : SoÚ AV �R, 8 (2) od s. 43-52.
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Podívejme se te� na tato jednotlivá tvrzení podrobn�ji.

MUI NA NEJNIÍCH I NEJVYÍCH STUPNÍCH, ENY UPROST�ED
Jak bylo �e�eno výe, mui p�evyují po�ty en v u�ebních oborech, ale nejen tam. Zastoupení
student� mu� je vyí i na nejvyím stupni vzd�lávacího eb�í�ku. Mezi absolventy doktorského
studia tvo�í eny zhruba 35%. A�koli tvo�í eny na vysokých kolách v�tinu, na horních p�í�kách
akademických hierarchií se nacházejí ve výrazné menin�. Vid�t to m�eme i v tabulce, která
popisuje zastoupení en a mu� ve vedení �eských ve�ejných univerzit.
35

Graf 3: Absolventi doktorského studia

Tabulka 3: Zastoupení mu� a en na vedoucích pozicích na Vysokých kolách �R

Pozice

36

Celkem

mui

eny

mui v%

eny v%

Rektor/ka

25

24

1

96

4

Prorektor/ka

97

76

21

78,35

21,65

D�kan/ka

140

115

25

82,14

17,86

Prod�kan/ka

530

404

126

76,23

23,77

Obecn� se ukazuje, e dívky bílé st�ední t�ídy nemají problém vyhov�t formálním nárok�m výuky
(jejich t�la i mysli jsou v d�sledku genderové socializace p�ipraveny na nároky kolní disciplíny),
zatímco po obsahové stránce jsou mnohé p�edm�ty, zvlát� ty povaované za maskulinní, jako je
matematika �i fyzika, formulovány tak, e odpovídají spíe zkuenosti, ve které jsou socializováni
chlapci (nap�. vyuívání odtaitých technicistních p�íklad�). Jak ukázal Paul Willis, tato neochota
pod�izovat se kolní disciplín� ústí u chlapc� z d�lnických rodin do vytvo�ení jisté kontrakultury, kdy
chlapci revoltují proti kole.37 D�sledkem toho je kolní selhání a setrvání na d�lnických pozicích.
Argumenty literatury vztahující se k tomuto t�ídn� podmín�nému kolnímu neúsp�chu shrnuje
35

Zdroj: ÚIV a vlastní dopo�ty �SÚ

36

Zdroj: pr�zkum webových stránek vysokých kol

37

mídová, Iva. 2008. Mui na okraji: systémové znevýhodn�ní mladých mu� bez maturity? Gender, rovné
p�íleitosti, výzkum, 9 (2), s. 23
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mídová et. al.: Pro chlapce siln�ji ne pro dívky platí efekt otevírajících se n�ek  ti dob�í stoupají
strm� nahoru a ti horí se nechytí. Mladí mui na rozdíl od mladých en stoupají a na samý vrchol
spole�enského eb�í�ku (m��eno nejen kulturním, ale i materiálním statusem, Tu�ek 2000). P�esto
platí, e mladí mui s nízkým vzd�láním tvo�í významnou �ást nezam�stnaných a ,lepí se na n� i
dalí sociáln� problémové situace.38
Stávající systém tak zp�sobuje ve vzd�lávacím systému exkluzi chlapc� z niích sociálních vrstev
a devalvaci enských schopností na vrcholu vzd�lávacích drah. Dívky sice vyhoví standardním
vzd�lávacím nárok�m, ale nep�edpokládají se u nich výjime�né schopnosti �i nadání, a proto se s nimi
tak zcela nepo�ítá na nejprestin�jích p�í�kách vzd�lávacích i pracovních hierarchií, co se odráí i
ve finan�ní návratnosti studia. Ani dobré vzd�lání enám v sou�asnosti nezaji�uje dobré uplatn�ní
na pracovním trhu a finan�ní ohodnocení srovnatelné s mui.
Za samostatnou kapitolu by stála otázka souhry kategorií genderu, t�ídy a etnicity. V �eských
výzkumných sondách bylo tomuto tématu zatím v�nováno jen velmi málo prostoru a i v politické
agend� se téma segregace romských d�tí a jejich sm��ování do zvlátních kol, tj. na slepou
vzd�lávací kolej, teprve za�íná objevovat.39 Vzdor novému kolskému zákonu (zákon �. 561/2004 Sb.)
z roku 2004, který zruil zvlátní koly, poukazují p�edstavitelé ob�anské spole�nosti soustavné
na skute�nost, e prozatím se v kadodenní situaci ve kolství zm�nilo jen pramálo. Zd�raz�ují, e
v praxi byly v podstat� zvlátní koly p�ejmenovány a reorganizovány jakoto základní (neboli
praktické) koly, p�i�em uplat�ované osnovy se tam zm�nily minimáln�. Tyto koly stále navt�vuje
neúm�rný po�et romských d�tí. Poukazují rovn� na to, e mnoho romských rodi�� vnímá b�nou
kolu jakoto nep�átelskou a nebezpe�nou, kde jejich d�ti riskují ikanu od ostatních d�tí nebo
od u�itel� Takoví rodi�e velmi pravd�podobn� nebudou vystavovat své dít� podobnému prost�edí,
jemu ned�v��ují.40 D�leitým faktorem, který ovliv�uje kolní výkon d�tí, je motivace. Výhledy
na ekonomický prosp�ch stejn� jako na podíl na moci jsou mizivé, kultura koly nenabízí romskému
dít�ti mnoho moností pro identifikaci, tj. nerezonuje s jeho zkueností, naopak ji popírá a devalvuje.
Z málo dostupných studií je patrné e i vztah pohlaví a enticita hraje roli p�i utvá�ení vzd�lanostních
drah. Nap�íklad Cozma, Cucos a Momanu, kte�í realizovali výzkum mezi romskými d�tmi v Rumunsku,
uvád�jí, e na otázku, pro� chodí do koly, odpov�d�lo 100% chlapc� v jejich vzorku, e se cht�jí stát
�idi�i, a vyrostou, a 60% dívek uvedlo, e chodit do koly se prost� musí. Toto zjit�ní poukazuje
na nízkou míru identifikace romských dívek se vzd�lávacími cíly navázanými na pozd�jí uplatn�ní
v profesi. U romských dívek m�e tedy hrát roli p�i kolní motivaci i p�edstava o mate�ství a
vymezování etnické hranice na základ� odliného p�ístupu k mate�ství a uitku, který pro tuto úlohu
m�e mít práv� vzd�lání.41
38

Ibid.

39 Pr�lomový byl v tomto ohledu rozsudek Evropského soudu pro lidská práva z 15. listopadu 2007: Velký senát
vydal rozhodnutí (57325/00 26) o p�ípadu D.H. a jiní versus �eská republika. Soud shledal poruení �lánku 14
Úmluvy v kontextu s �lánkem 2 Protokolu �. 1 a poukázal na skute�nost, e ve zvlátních kolách pro mentáln�
postiené jsou osnovy oproti b�ným kolám zjednoduené a e dochází k izolaci ák� t�chto kol od ák�
ostatních. Soud vzal na v�domí, e vzd�lání, jeho se adatel�m dostalo, p�isp�lo k jejich potíím a jejich dalí
osobní rozvoj spíe znesnadnilo místo, aby vy�eilo jejich problémy nebo jim pomohlo integrovat se do b�ných
kol a rozvíjet schopnosti, je by jim usnadnily ivot v rámci v�tinové populace.
40 Zpráva ECRI: �eská republika. �tvrtý monitorovací cyklus. 2009. Rada Evropy.
41 Joanna Lisek (2009) uvádí nap�. ozna�ení polská matka, které bylo mezi polskými idy v jidi uíváno jako
negativní ozna�ení hyperprotektivní matky.
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Finan�ní návratnost studia
Vzd�lávací systém v moderní spole�nosti má plnit funkci nástroje sociální mobility. P�edpokládá se, e
úsp�ch a ohodnocení jak v rovin� prestie, tak v rovin� materiální, ji není d�sledkem p�ipsaných �i
zd�d�ných sociálních charakteristik, jako je nap�. p�íslunost k ur�ité etnicit�, aristokratický p�vod
nebo pohlaví, ale je zaslouený vlastními schopnostmi jedince, který je nejd�íve uplatní
ve vzd�lávacím systému a pozd�ji na pracovním trhu. �ím výe se mu poda�í vystoupat
po jednotlivých vzd�lávacích stupních, tím lepí uplatn�ní by m�l nalézt. Tomuto p�edpokladu se �íká
korela�ní hypotéza, tj. �ím vyí stupe� absolvovaného standardizovaného vzd�lání, tím vyí pozice
ve standardizovaném zam�stnání.42 �ísla v tabulce 4 vak odhalují, e korela�ní hypotéza neplatí bez
ohledu na pohlaví. Platí toti zvlá� pro eny a zvlá� pro mue. �ím vyí bude mít ena vzd�lání, tím
vyí bude její p�íjem ve srovnání se enou s niím vzd�láním. Nikoli vak nutn� ve srovnání s mén�
vzd�laným muem. Jak je patrné z tabulky, mui s maturitou vyd�lávají v pr�m�ru více ne eny
s vyím odborným vzd�láním, mui s vyím pomaturitním vzd�láním vyd�lávají o n�co více ne
eny s vysokokolským diplomem. Zárove� také vidíme, e rozdíl mezi platem en a mu� je nejvyí
v kategorii vysokokolsky vzd�laných osob.
Tabulka 4: Pr�m�rné hrubé m�sí�ní mzdy v K� v roce 2008 v t�íd�ní podle vzd�lání a pohlaví zam�stnanc�

Vzd�lání

Mui

eny

Rozdíl v K�

plat eny
v%

Základní

19 556

15 032

4 524

76,87

St�ední bez maturity

22 643

16 150

6 493

71,32

St�ední s maturitou

30 462

23 259

7 203

76,35

Vyí (pomaturitní)

35 322

26 156

9 166

74,05

Vysokokolské

52 097

35 218

16 879

67,60

Neuvedeno

26 239

19 665

6 574

74,95

Celkem

29 628

21 939

7 689

74,05

43

Vliv vzd�lání na výi mzdy je výrazn� siln�jí u mu� ne u en, gender wage gap, tedy rozdíl mezi
pr�m�rným platem en a pr�m�rným platem mu�, se s rostoucím vzd�láním a prestií povolání
zv�tuje.44 Mzdový rozdíl je vysoký u náro�ných zam�stnání vyadujících vysokou úrove� odbornosti

42

Wetterer, Angelika (ed.). 1992. Profession und Geschlecht. Über die Marginalität von Frauen in
hochqualifizierten Berufen. Frankfurt am Mein, New York: Campus.
43
Zdroj �SÚ: Ro�enka statistiky trhu práce 2009, http://notes2.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/3111-09 (cit.
2010-03-17).
44

Fischlová, Drahomíra. 2006. Analýza pracovních p�íjm� mu� a en (mzdová diskriminace dle pohlaví). Praha:
Výzkumný ústav práce a sociálních v�cí. a Batý�, Ivo. 2001. Diference individuálních výd�lk�, kvalifika�ní
diferenciál, rozdíly v odm��ování mu� a en, postavení minimální mzdy. Praha: Výzkumný ústav práce a
sociálních v�cí.
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(a 40%), nií je u mén� náro�ných profesí (zhruba 15%).45 Obecn� je postavení en na trhu práce
spojeno s niími mzdami, nií ú�astí na �ízení a rozhodování, nií prestií a naopak vyím
ohroením dosavadní pozice a vyí nezam�stnaností.46

GENDEROVÁ SEGREGACE OBOR�
Statistiky p�ináející údaje o vzd�lávání i o pracovním trhu poukazují na p�etrvávající genderovou
segregaci podle obor�. Ji na úrovni st�edních kol dochází k segregaci chlapc� a dívek podle obor�
a setkáváme s tzv. dív�ími a chlapeckými kolami. Dívky p�evaují na kolách zdravotních, sociálních
a ve slubách, jako jsou kade�nictví �i kosmetika, chlapci dominují na technických oborech.
Segregace ve kolství zrcadlí oborovou segregaci na pracovním trhu. Nejen výe dosaeného
vzd�lání, ale i volba studijního oboru má své d�sledky pro monosti uplatn�ní na pracovním trhu.
Obory tradi�n� povaované za enské nabízí svým absolventkám zpravidla horí uplatn�ní. Kreimer
nap�íklad poukazuje na to, e enská povolání jsou mén� diverzifikovaná, v evropských zemích
pracuje 75% en v pouhých osmi z 27 zam�stnaneckých kategorií.47 eny jdou studovat feminizované
obory, protoe p�edpokládají, e se v t�chto oborech snáze uplatní  nebudou muset soupe�it s mui,
ale vzd�lání ve feminizovaném oboru jim pozd�ji nabízí mení kálu uplatn�ní na pracovním trhu.48 To
potvrzují i Reimer, Noelke a Kucel, kte�í zkoumali vliv oboru vzd�lání na uplatn�ní na pracovním trhu
ve 22 evropských státech.49 Ukazují, e se zvyujícím se po�tem absolvent� univerzit upadá hodnota
diplom�, a to v r�zných oborech r�zným zp�sobem. Dochází p�edevím ke zhorení monosti
uplatn�ní pro dritele a dritelky diplom� z humanitních obor� a sociálních v�d, co jsou do zna�né
míry obory feminizované. Diplomy z t�chto obor� podle nich znamenají pro své dritele ve srovnání
s ostatními obory vysoké riziko nezam�stnanosti a v zam�stnání nií zam�stnanecký status.
Smyth a Steimetz prokázali, e vzd�lanostní segregace podle pohlaví hraje významnou roli p�i
utvá�ení genderové segregace na pracovním trhu.50 Jak bylo �e�eno výe, v posledních letech dolo
ve v�tin� evropských zemí k významnému nár�stu participace en ve vyím vzd�lávání, nicmén�
nic to nezm�nilo na genderovanosti voleb studovaných obor�, eny a mui si stále volí rozdílné
studijní obory.
Na rozdíl od výe dosaeného vzd�lání (vertikální struktura) dochází v genderové segregaci obor�
(horizontální struktura) po roce 1989 spíe k posilování tradi�ních model�. Mat�j�, Smith a Basl
prokázali, e od roku 1989 dolo v �eském prost�edí, co se vzd�lávání tý�e, k utuení tradi�ních
45

Fischlová, Drahomíra. 2002. Analýza rozdíl� ve výi pracovních p�íjm� mu� a en  navrení modelového
postupu zji�ování podílu diskriminace. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních v�cí. str.24

46

Ibis. str. 15

47
Kreimer, Margareta. 2008. Labour Market Segregation and the Gender-Based Division of Labour. In:
European Journal of Women's Studies, str.225
48
Smyth Emer, Stephanie Steinmetz. 2008. Field of Study and Gender Segregation in European Labour
Markets. In: International Journal of Comparative Sociology 49(45), s. 257-281.
49

Reimer, David, Clemens Noelke, Aleksander Kucel. 2008. Labor Market Effects of Field of Study in
Comparative Perspective: An Analysis of 22 European Countries. In: International Journal of Comparative
Sociology; 49 (4-5); s. 233-256.
50
Smyth Emer, Stephanie Steinmetz. 2008. Field of Study and Gender Segregation in European Labour
Markets. In: International Journal of Comparative Sociology 49(45), s. 257-281.
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a patriarchálních norem.51 Tito auto�i tvrdí, e  socialistický vzd�lávací systém, alespo� v roce 1989,
,socializoval áky do takové míry, e rozdíly mezi pohlavími nehrály ádnou roli p�i utvá�ení faktor�
ur�ujících vzd�lanostní aspirace. Podle analýzy dat z roku 2003 se vak ukazuje, e v sou�asnosti
 vyí sociální status rodiny vytvá�í siln�jí d�raz rodi�� na roli vzd�lání pro ivotní úsp�ch v
p�ípad� chlapc� ne v p�ípad� dívek. To znamená, e rodi�e mají  pokud jde o význam vzd�lání pro
ivotní úsp�ch  r�zná o�ekávání od chlapc� a dívek. Jinými slovy, pokud jde o dosaení vyího
vzd�lání, chlapci v rodinách s vyím sociálním statusem jsou vystaveni siln�jímu tlaku ne dívky.52
Zdá se vak, e o�ekávání rodi�� se nepromítá do vertikální struktury vzd�lávání. Jsou to toti dívky,
které vykazují vyí vzd�lanostní aspirace a skute�n� ji za�ínají p�evaovat i mezi absolventy
vysokých kol. Lze tedy p�edpokládat, e se tento nií rodi�ovský tlak promítá práv� do horizontální
segregace, tedy do skute�nosti, e dívky budou sice mí�it vysoko, co se tý�e výe dosaeného
vzd�lání, ale v oboru, který nebude tolik perspektivní z hlediska uplatn�ní.
Graf 4: Struktura vysokokolských student� podle pohlaví a obor� vzd�lávání, 2008

53

54

Tabulka 5: Po�et absolvent� 2008/2009 dle oboru a pohlaví v absolutních �íslech

celkem

Obor

eny

mui

eny
v%

mui
v%

P�írodní v�dy a nauky

5322

2425

2897

45,57

54,43

Technické v�dy a nauky

17951

4841

13110

26,97

73,03

Zem�d�lsko-lesnické a veter. v�dy a nauky

2804

1680

1124

59,91

40,09

Zdravotnictví, léka�. a farmac. v�dy a nauky

4244

3393

851

79,95

20,05

Humanitní a spole�enské v�dy a nauky

10145

6951

3194

68,52

31,48

51
Mat�j�, Petr, Smith, Michael L., Basl, Josef (2008): Rozdílné mechanismy  stejné nerovnosti. Zm�ny v
determinaci vzd�lanostních aspirací mezi roky 1989 a 2003. In: Sociologický �asopis/Czech Sociological Review,
2008, 44 (2),s. 371-399.
52

Ibid. str. 391

53

Zdroj: ÚIV a vlastní dopo�ty �SÚ:
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/studenti_a_absolventi_vysokych_skol_v_cr_celkem (cit. 2010-03-17)
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Zdroj: ÚIV http://www.uiv.cz/clanek/713/1813 (cit. 2010-03-17)
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Ekonomické v�dy a nauky

18930

12445

6485

65,74

34,26

Právní v�dy a nauky

2393

1327

1066

55,45

44,55

Pedagogika, u�itelství a soc. pé�e

10029

7779

2250

77,57

22,43

V�dy a nauky o kultu�e a um�ní

1567

955

612

60,94

39,06

ZÁV�RY A DOPORU�ENÍ
kolskou politikou genderové rovnosti se podrobn� zabývala Irena Smetá�ková.55 Ta uvádí, e se stát
za�al zajímat o politiku genderových rovností ve kolství (stejn� jako v dalích oblastech) a
v d�sledku snah o vstup �R do Evropské unie. Tedy nejde o reakci na kritiku p�etrvávajících
genderových nerovností ve spole�nosti, ale o snahu vyhov�t tlaku shora. Nejaktivn�jími subjekty
na poli prosazování genderové rovnosti ve vzd�lávání byly p�edevím nevládní organizace (nap�.
Gender Studies, Nadace Open Society Fund Praha nebo Nesehnutí). K zintenzivn�ní aktivit jak
v neziskovém sektoru, tak na stran� státu dolo podle Smetá�kové s p�ílivem pen�z z Evropských
strukturálních fond�. Smetá�ková uvádí, e a�koliv od roku 1998 p�ijalo MMT rovnost mezi své
priority, vyvíjelo jen minimum reálných aktivit k její podpo�e, a to jak ve smyslu opat�ení bezprost�edn�
zaji�ujících rovné p�íleitosti en a mu�, tak ve smyslu zasazení této rovnosti do irí genderové
perspektivy. Jako p�íklad mohou slouit r�zné úkoly, které navzdory tomu, e byly opakovan�
zahrnuté v Prioritách MMT, nebyly v�bec pln�ny nebo byly pln�ny problematicky: a) kolení
pracovník�/ic MMT v genderové problematice se uskute�nilo do roku 2008 pouze t�ikrát (specificky
k problematice ve vzd�lávání pouze jednou) a navíc vdy dobrovoln�, co vedlo k minimální ú�asti,
b) Pracovní skupina byla do roku 2008 tvo�ena zástupci/kyn�mi odbor� MMT a p�ímo �ízených
organizací MMT. Její poradní funkce v oblasti GRV56 byla zásadn� omezena, a to jak nekompetencí
jejích �len�/ek, tak nedostatkem impuls� ke spole�né �innosti. c) V roce 2000 vydalo MMT jako
podzákonnou normu na úrovni doporu�ení metodický pokyn k rovnému zacházení s dívkami a chlapci.
Pokyn má vágní charakter a obsahuje esencialistická východiska, za co byl opakovan� kritizován.57
MMT od roku 2004 údajn� p�ipravuje jeho revizi, která vak nebyla dosud vydána.
V roce 2004 byla na podn�t MMT p�ipravena P�íru�ka pro posuzování genderové korektnosti
u�ebnic58, která nastavila kritéria týkající se genderových stereotyp�, jimi jsou posuzovány u�ebnice
za ú�elem poskytnutí tzv. schvalovací doloky. Navzdory akceptaci p�íru�ky ministerstvem z ní
55
Smetá�ková, Irena. 2009. Politika genderové rovnosti ve vzd�lávání. In: Gender, rovné p�íleitosti, výzkum,
Praha : SoÚ AV �R, (10) 2, od s. 10-19.
56

Genderová rovnost ve vzd�lávání

57

nap�. "Institucionální a personální zabezpe�ení politiky rovného zacházení se enami a mui." V P. Pavlík (ed.),
Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných p�íleitostí en a mu� (Praha: Gender Studies, o.p.s.,
2004), 21-32.

58

Valdrová, Smetá�ková, Knotková-�apková (2005): P�íru�ka pro posuzování genderové korektnosti u�ebnic
Materiál vznikl v rámci projektu Posuzování genderové stereotypnosti u�ebnic podpo�eném Ministerstvem
kolství, mládee a t�lovýchovy.
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následn� byla pouita pouze �ást, která nezaru�ovala, e recenzenti/ky budou uplat�ovat kritéria
s pochopením genderové perspektivy.
Smetá�ková vyjmenovává vak i pozitivní zm�ny, ke kterým dolo na MMT po volbách 2006, kdy
tento resort získala do správy Strana zelených. Jde o následující zm�ny:
�

zlepení personálního a institucionálního zajit�ní genderové agendy, které spo�ívá
zejména ve vytvo�ení nové pozice nám�stkyn�/ka s vlastní skupinou pro sociální programy
ve kolství, do n�ho pat�í i odbor rovných p�íleitostí, a dále zvýení po�tu pracovník�/ic
zabývající se genderovou agendou;

�

rozí�ení �innosti pracovní skupiny o zástupkyn�/ce neziskové a akademické sféry; p�ijetí
statusu a jednacího �ádu, kterým se alespo� symbolicky zvýil význam pracovní skupiny;
zahájení setkávání pracovní skupiny za ú�elem diskuse o aktivitách MMT;

�

mediální podpora genderové agendy spo�ívající ve zvýení po�tu oficiálních vyjád�ení, které
se bezprost�edn� �i vzdálen� vztahují k genderové problematice, �i v posunu jazyka
sm�rem k odmítání generického maskulina;

�

úprava pojetí resortního dokumentu Priority MMT, v n�m byla �áste�n� zm�n�na celková
struktura i podrobn�ji formulována n�která opat�ení.

Po�átkem roku 2010 rozví�ilo MMT tematikou genderové rovnosti v jazyce mediální diskurs a tato
problematika se dostala na p�ední strany denního tisku, kdy ministerstvo zve�ejnilo p�íru�ku
s názvem Kultura genderov� vyváeného vyjad�ování a samo podle zve�ejn�ných pravidel zm�nilo
názvy odkaz� na svých webových stránkách tak, aby byly genderov� neutrální (nap�. Studující
namísto Studenti, Média namísto Pro noviná�e).59 Obecn� lze �íci, e aktivit podporujících genderovou
rovnost ze strany státu p�ibývá, bohuel vak aktivitám, které jsou státními institucemi organizovány,
jako jsou seminá�e, konference a r�zná doporu�ení, chybí jasná koncepce a celoploný dopad, nap�.
za�azení kurz� o genderov� citlivé výuce do nabídky Národního institutu pro dalí vzd�lávání. Tato
agenda je také velmi závislá na aktuální politické situaci a v�le touto problematikou se zabývat není
u vech stran patrná. Lze p�edpokládat, e v p�ípad� vít�zství pravice v nadcházejících volbách, m�e
dojít op�t k utlumení t�chto aktivit. Rovné p�íleitosti pro dívky a chlapce ve vzd�lávání jsou stále
do zna�né míry prosazovány p�edevím nevládními organizacemi, jejich situace je zna�n� neut�ená
z d�vod� stále problemati�t�jího financování a do zna�né míry také závislá na politické v�li.

59

Kotek, Petr. 2010. kolství chce napravit �etinu ve prosp�ch en. In: Právo. 25.1. 2010. Dostupné z
http://www.novinky.cz/veda-skoly/190084-skolstvi-chce-napravit-cestinu-ve-prospech-zen.html (cit. 2010-0317)
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ENY A ZDRAVÍ

C. STRATEGICKÉ CÍLE  ENY A ZDRAVÍ
C.1 Zlepení p�ístupu en b�hem celého jejich ivota k pat�i�né, dostupné a kvalitní zdravotní pé�i,
informacím a s tím souvisejícím slubám
C.2 Posílení program� prevence, které zlepují zdravotní stav en
C.3 Ujmout se iniciativ, které budou genderov� senzitivní a zam��í se na nemoci p�enáené pohlavním
stykem, HIV/AIDS a na otázky sexuálního a reproduktivního charakteru
C.4 Rozvíjení výzkumu a rozi�ování informací o zdraví en
C.5 Zvýení finan�ních zdroj� a monitorování následných akcí, chránících zdraví en

Eva K�íová (základní p�ehled zdravotní situace en v �R), Petra Sovová (reproduk�ní práva a
porodnictví), David Zahumenský (lidská práva a informovaný souhlas), Hana Víznerová (p�ístup
migrantek ke zdravotní pé�i)
�eská republika se prost�ednictvím Ministerstva zdravotnictví �R p�ihlásila k programu Sv�tové
zdravotnické organizace (SZO) zam��enému na sledování zdraví en ji v letech 1994-1995, kdy byla
zpracována Souhrnná zpráva o zdraví en v �R60 a byla prezentována rovn� na setkání ve Vídni
pod názvem Women´s Health Profile in the Czech Republic (5. 5. 1995).61 Obdobn� jako je tomu
v ostatních zemích, vykazují zdravotní a sociální charakteristiky populace en specifické rysy
a vyadují zvlátní zam��ení zdravotnického výzkumu, zdravotní politiky i praxe. Sledování mnoha
zdravotních dat a parametr� podle pohlaví je rutinní sou�ástí národní zdravotnické statistiky.

ST�EDNÍ DÉLKA IVOTA, ÚMRTNOST A ZDRAVÉ ROKY IVOTA
Z pohledu klí�ového ukazatele zdraví populace, jím je st�ední délka ivota, ijí eny v �R stejn� jako
ve vech ostatních zemích pr�myslového sv�ta delí ivot62. Mezi lety 1990 a 2008 dolo
k výraznému prodlouení ivota u obou pohlaví, u mu� je ale p�ír�stek v letech výrazn�jí. Jedno
z moných vysv�tlení je, e mui m�li v�tí prosp�ch z technologické modernizace kardiochirurgie, je
se zam��ila na nejprogresivn�jí metody lé�by akutního infarktu myokardu a jiné kardiovaskulární
60
K�íová E.: Program Sv�tové zdravotnické organizace ke zdraví en, Zdravotnické noviny, Lék. listy, ro�.
XLIV/�.10, 1995a, s.3-4
61

K�íová E.: Zpráva o zdraví en v �eské republice, Zdravotnické noviny, Lék. listy, ro�. XLIV, �. 12, 1995b, s.3-5.

62

Z hlediska demografického je pr�m�rný v�k enské populace vyí ne u mu� (v r. 2002 40,8 rok� u en
a 37,7 rok� u mu�) a také index stá�í, který vyjad�uje pom�r mezi nejstarí a nejmladí populací, je u en tém��
dvojnásobný (eny a mui v �íslech zdravotnické statistiky, UZIS, Praha 2003, s. 5).
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choroby. V r. 2001 bylo provedeno asi 700 kardiochirurgických operací u en a necelých 2000 u mu�
ve v�ku 60-69 let, ve v�kové kategorii 50-59 let je a 4 x vyí po�et operací u mu�.63 Z pohledu
mezinárodního srovnání má �R druhé nejlepí parametry st�ední délky ivota za Slovinskem, ale stále
zaostává za zem�mi EU-15. P�es výrazné prodlouení v posledních 20 letech stále nedosahuje ani
nejnií hodnoty této skupiny zemí (Portugalsko).
Tabulka 1: Srovnání SD mezi enami a mui mezi lety 1990 a 2008

1990

2008

P�ír�stek za dané období v letech

eny

75,4

80,1

4,7

Mui

67,6

73,9

6,3

7,8

6,2

xxx

Rozdíl
eny-Mui

Hlavními p�í�inami úmrtnosti u en jsou stejn� jako u mu� nemoci ob�hové soustavy (51,9%)
a novotvary (26,9%). Zatímco u �eských mu� (�M) byla úmrtnost na zhoubné novotvary v r. 2000
nií ne evropský standard (ES) (�M 317,6/100.000 a ES 325,3/100.000 ob.), úmrtnost �eských en
(�) na zhoubné novotvary naopak tento evropský standard p�ekra�ovala (� 240,1/100 000 ob. a ES
177,4/100.000 ob.).64 Celkový trend úmrtnosti na dv� hlavní p�í�iny, tj. na zhoubné novotvary
a nemoci ob�hové soustavy, se ale u obou pohlaví vyvíjí velmi pozitivn�.65
Tabulka 2  Srovnání úmrtnosti eny/mui

eny

1990

2008

Úmrtnost
na
zhoubné novotvary

189,3/100
000

155,2

Úmrtnost na nemoci
ob�hové soustavy

512,6

292,3

Z demografických studií vyplývá, e úmrtnost �eských en klesá s rostoucím stupn�m jejich
vzd�lání a tato tendence je obdobná tendenci u muské populace.66 Nejnií úmrtnost mají eny s V
vzd�láním, následované st�edokola�kami. P�i blií analýze ukazatele st�ední délky ivota se záhy
vyjeví, e eny sice ijí delí ivoty, ale s vyí nemocností a nií kvalitou ivota. Doba strávená
ve zdraví je u en pouze o 2 roky delí ne u mu�, zatímco rozdíl ve st�ední délce ivota je 6,2.67
63

eny a mui v �íslech zdravotnické statistiky. Ústav zdravotnických informací a statistiky �R. Praha, 2003, s. 27

64

Ibid. s. 49

65

Zem�elí 2008, Ústav zdravotnických informací a statistiky �R 2009, s. 10

66

Rychta�íková, Jitka: The Case of the Czech Republic. Determinants of the Recent Favourable Turnover in
Mortality. Demographic Research. Special Collection 2, article 5, 2005. www.demographicresearch.org/special/2/5.
67

St�ední délka ivota proitá ve zdraví v �eské republice v roce 2006. Aktuální informace �. 12/2009. Ústav
zdravotnických informací a statistiky �R, Praha, s. 3.
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eny opakovan� udávají nií kvalitu svého ivota a nejvýrazn�jí je tento rozdíl u nejstarích osob
nad 75 let.68
Tabulka 3. Zdravé roky ivota mui/eny

Zdravé roky ivota (Healthy
Life Years) 2008

V% z ivota

V letech

eny

75%

59,7

Mui

79%

57,8

ZDRAVOTNÍ POTÍE A NEMOCNOST
eny vykazují chronické onemocn�ní tém�� 2x �ast�ji ne mui.69 Nej�ast�jími potíemi
dlouhodobého rázu jsou u en hypertenze, artróza a artritida, chronické onemocn�ní páte�e, migréna
a alergie.70 Tém�� u vech chronických onemocn�ní je vyí zastoupení en. Rovn� výskyt diabetu
mellitus je u en v posledních letech a o 15% vyí ne u mu�. Zatímco jet� v r. 1990 trp�lo
cukrovkou 42 en a 50 mu� na 1000 obyvatel, v r. 2002 ji to bylo 69 en a 61 mu�
na 1000 obyvatel. Jak u en, tak u mu� p�ibývá rovn� onkologických onemocn�ní, v p�ípad� en se
nej�ast�ji jedná o zhoubný novotvar prsu. Zvýený výskyt nádorových onemocn�ní není doprovázen
vyí úmrtností, ji se da�í díky kvalitní diagnostice a lé�b� stabilizovat �i sniovat. eny p�evaují
o 50% nad mui mezi vyet�enými osobami na psychiatrických odd�leních.71 Zhruba dvojnásobn� trpí
neurotickými a afektivními poruchami, v�etn� deprese. eny z�stávají v pracovní neschopnosti
z d�vodu duevních poruch a 2x �ast�ji ne mui. Zvýená nemocnost en za�íná, pravd�podobn�
v souvislosti s gynekologickými problémy, ji v mladém v�ku (15-44 let) a a ve vyím v�ku se
srovnává s ukazateli muské nemocnosti. 72
Graf 1  Nemocnost za posledních 12 m�síc� mui/eny

68
Výb�rové et�ení o zdravotním stavu �eské populace (HS CR 2002)  Kvalita ivota. Aktuální informace
34/2003. . Ústav zdravotnických informací a statistiky �R. Praha, 2003, s.1-2.
69

i po odstran�ní vlivu v�kové struktury

70

eny a mui v �íslech zdravotnické statistiky. Ústav zdravotnických informací a statistiky �R. Praha, 2003, s.
17.

71

Ibid. s. 14.

72
Evropské výb�rové et�ení o zdravotním stavu v �R (European Health Interview Survey in CR- EHIS CR).
Chronické nemoci. Aktuální informace �. 43/2009. Ústav zdravotnických informací a statistiky �R, Praha, s. 3.
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REPRODUK�NÍ ZDRAVÍ
Gynekologická a porodnická pé�e, v�etn� asistované reprodukce, je veobecn� dostupná. 78%
t�hotných en zahájilo v r. 2008 prenatální pé�i do 12. týdne gravidity, ostatní (19,5%) pozd�ji a pouze
u 2,5% rodi�ek byl tento údaj nezjit�n.73 Mate�ská úmrtnost je dlouhodob� velmi nízká a pohybuje se
mezi hodnotami 2-7 úmrtí na 100 000 iv� narozených.74 Nar�stá podíl rodi�ek nad 35 let a sou�asn�
výrazn� vzr�stá podíl porod� ukon�ených císa�ským �ezem. Zatímco v r. 2008 p�esahoval podíl
rodi�ek starích 35 let ji 12% oproti cca 4,5% v r. 1990, podíl císa�ských �ez� na celkovém po�tu
porod� se ve stejném období zvýil z 8% na 21%.75

PREVENTIVNÍ SLUBY A IVOTNÍ ZP�SOB
eny dokáí vést zdrav�jí zp�sob ivota a více pe�ovat o své zdraví. I u �eských en pozorujeme
lepí stravovací zvyklosti z hlediska zásad správné výivy, i kdy BMI dosahuje u 50% en nad 60 let
hodnoty nadváhy a obezity. Mezi enami je asi 18% pravidelných a 6% p�íleitostných ku�a�ek
(u mu� 31% a 7%). Za rizikovou skupinu z hlediska spot�eby alkoholu jsou povaovány
vysokokolsky vzd�lané eny s vyím p�íjmem a svobodné eny ve v�ku 35-44 let.76 eny ale
uvád�jí nií údaje o fyzické aktivit�. eny p�edstavují skupinu s nií mírou rizikových faktor�, krom�
fyzické aktivity. Do skupiny s vyím po�tem rizikových faktor� (3 a více rizik) pat�ilo 32% mu� a 14%
en.77 Rizika u obou pohlaví byla nejvyí u st�ední v�kové skupiny (40-49 let).

73

Rodi�ka a novorozenec 2008. Ústav zdravotnických informací a statistiky �R, Praha, 2009, s. 57

74

eny a mui v �íslech zdravotnické statistiky. Ústav zdravotnických informací a statistiky �R. Praha, 2003, s.
31.

75

Rodi�ka a novorozenec 2008. Ústav zdravotnických informací a statistiky �R, Praha, 2009, s.32.

76

eny a mui v �íslech zdravotnické statistiky. Ústav zdravotnických informací a statistiky �R. Praha, 2003, s.
21.

77

Sv�tové et�ení o zdraví v �R. Ústav zdravotnických informací a statistiky �R. Praha, 2004, s. 47
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Graf 2  Rozí�ení zdravotních rizik u dosp�lé populace

SUBJEKTIVNÍ ZDRAVÍ EN A KVALITA IVOTA
eny opakovan� hodnotí sv�j zdravotní stav výrazn� h��e ne mui. D�leitou tendencí ale je
kontinuální zlepování subjektivního pocitu zdraví u obou pohlaví mezi lety 1993-2008. Nejv�tí rozdíl
mezi mui a enami ve prosp�ch mu� se projevuje ve v�kové skupin� 35-44 let.78 Pozitivní vliv
vzd�lání na subjektivní hodnocení vlastního zdraví je u en jet� nápadn�jí ne u mu�. eny se
základním vzd�láním hodnotily své zdraví jako patné nebo velmi patné a 9x �ast�ji ne eny
vysokokola�ky, u mu� byl tento pom�r pouze 3,5násobný.79
Tabulka 4  Hodnocení lidí

Procento lidí hodnotících své zdraví jako velmi
dobré nebo dobré

�eská republika

Mui

eny

1993

44,9

40,1

1996

50,6

41,2

1999

57,7

50,4

2002

66,4

58,4

2008

73,4

63,3

Francie

1995

90,5

85,0

Rakousko

1999

75,3

71,8

78
Evropské výb�rové et�ení o zdravotním stavu v �R (European Health Interview Survey in CR- EHIS CR).
Základní charakteristiky zdraví. Aktuální informace �. 40/2009. Ústav zdravotnických informací a statistiky �R,
Praha, s. 1.
79

eny a mui v �íslech zdravotnické statistiky. Ústav zdravotnických informací a statistiky �R. Praha, 2003, s. 7.
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Slovenská republika

2000

39,3

31,6

Zdroj OECD Health Data 2002, HIS CR 1993, 1995, 1999, 2002 a EHIS CR 2008
Pouze ve Sv�tovém et�ení o zdraví v �R z r. 2004 uvád�ly eny velice podobné celkové hodnocení
svého zdraví jako mui. 15,6% en uvád�lo velmi dobré a 37,2% dobré zdraví a více ne polovina
(53% en) byla se svým zdravím spokojena.80 Vzd�lan�jí eny hodnotily své zdraví lépe
a s rostoucím v�kem se spokojenost sniovala. V jednotlivých polokách zdraví se ale drobné rozdíly
mezi mui a enami objevily, a sice v neprosp�ch en. Jednalo se o mírn� horí pohyblivost, vyí
frekvence bolestí, horí spánek a nií vitalitu a vyí �etnost citových rozruení provázených
smutkem, depresí, starostmi a úzkostí.81

VÝDAJE ZDRAVOTNÍCH POJI�OVEN PODLE POHLAVÍ
Pr�m�rné výdaje zdravotních poji�oven na zdravotní pé�i dosáhly v r. 2007 16 418 K� na 1 mue
a 19 029 K� na jednu enu, co je velice pravd�podobn� zp�sobeno pé�í o t�hotnou enu a rodi�ku.
Vyí pr�m�rné výdaje vynakládané na eny za�ínají v pubert� (10-14 let) a trvají do ukon�ení
fertilního v�ku (50-54 let). Od následujícího období (55-59 let) vynakládají zdravotní poji�ovny více
prost�edk� na mue a do p�edposlední v�kové kategorie (80-84 let). Nejv�tí rozdíl v pr�m�rných
výdajích na mue a eny pozorujeme ve v�kových skupinách 70-79 let. Od 85 let a více jsou náklady
na ob� nejstarí skupiny op�t stejné, p�itom je v této skupin� podle demografických statistik více en.82
Tabulka 5: Výdaje zdravotních poji�oven podle pohlaví 2007

Mui

eny

Rozdíl cca

55-59

24 747

22 676

2 071

60-64

30 358

26 183

4 175

65-69

37 081

31 531

5 550

70-74

46 787

39 182

7 605

75-79

51 048

44 079

6 969

80-84

51 008

46 584

4 424

85+

48 279

48 614

-335

80

Sv�tové et�ení o zdraví v �R. Ústav zdravotnických informací a statistiky �R. Praha, 2004, s. 50.

81

Ibid. s. 54.

82

Zdravotnická ro�enka �R 2008, Czech Health Statistics 2008. Ústav zdravotnických informací a statistiky �R.
Praha, 2009, s. 203
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NEKRYTÁ POT�EBA A SPOKOJENOST EN SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUBAMI
Z hlediska zákonné úpravy mají eny v �R p�ístup ke komplexní zdravotní pé�i za stejných podmínek
jako mui. Tato komplexní pé�e zahrnuje preventivní, kurativní i rehabilita�ní a následnou pé�i, v�etn�
stomatologické, její vyuívání výrazn� vzrostlo mezi lety 2002 a 2008.83 Nejsou známy ádné bariéry
p�i �erpání pé�e ani ádné významné oblasti nepokryté pé�e. Evropské výb�rové et�ení o zdravotním
stavu v �R p�ineslo údaje o tom, e 88% zdravotních potíí je diagnostikováno léka�em. eny �ast�ji
vyhledávají soukrom� placené poskytovatele alternativní medicíny. Tém�� 6% en navtívilo
v posledním roce homeopata, akupunkturistu �i jiného poskytovatele alternativní medicíny oproti 3,6%
mu�. Zvlá� nápadný rozdíl je mezi mladými enami, kde a 9,3% vyhledalo v posledních
12 m�sících alternativní lé�bu.84 Nelze vylou�it, e eny mají specifické zdravotní pot�eby �i spíe
p�edstavy o poskytování pé�e, je sou�asný zdravotnický systém uspokojuje h��e ne pot�eby mu�.
Avak sledování vst�ícnosti zdravotnického systému v r. 2004, je zahrnuje i poloku komunikace,
dokládá vysokou úrove� spokojenosti en, je p�esahuje spokojenost mu�.85 Obdobn� byly eny
spokojen�jí ne mui i s komunikací na odd�leních l�kové pé�e.86 Jedinou polokou vst�ícnosti
l�kových za�ízení, kde eny uvád�ly nií spokojenost ne mui, byla osobní d�stojnost a její
ochrana.

ZVLÁTNÍ SLUBY A PROGRAMY PRO ENY
Kadá ena má nárok na kadoro�ní preventivní gynekologickou prohlídku. Návt�vnost je na vysoké
úrovni, nebo� v posledních 3 letech bylo 82% en na gynekologickém vyet�ení a z nich u 75% byl
proveden cervikální výt�r. Tém�� polovina en (45%) ve v�ku 40-69 let byla v posledních 3 letech
na mamografickém vyet�ení, je je pro eny nad 45 let bezplatné.87 V posledních 12 m�sících
podstoupilo 18% en mamografii a 38% preventivní onkologickou cytologii.88 eny se základním
vzd�láním docházejí na preventivní prohlídky mén� �asto. Bylo zaloeno mnoho svépomocných
skupin poskytujících informa�ní a sociální oporu pro nemocné eny. Z hlediska specifických
zdravotn�-sociálních pot�eb byl u enské populace zjit�n vyí výskyt potíí se zajit�ním
sob�sta�nosti a chodem domácnosti. 14% en uvádí problémy s kadodenními aktivitami v rámci
osobní pé�e oproti 7% mu� a aktivity spojené s chodem domácnosti jsou ze zdravotních d�vod�
problematické pro 20% en a 10% mu�. Z výsledk� et�ení vyplývá, e starí eny mají zájem
o rozí�ení sociáln�-zdravotních slueb.89

83
Evropské výb�rové et�ení o zdravotním stavu v �R (European Health Interview Survey in CR- EHIS CR),
Ambulantní pé�e. Aktuální informace �. 64/ 2009, s. 4.
84

Ibid. s. 9.

85

Sv�tové et�ení o zdraví v �R Ústav zdravotnických informací a statistiky �R. Praha, 2004, s. 78.

86

Ibid. s. 80.

87

Sv�tové et�ení o zdraví v �R Ústav zdravotnických informací a statistiky �R. Praha, 2004, s. 66.

88
Evropské výb�rové et�ení o zdravotním stavu v �R (European Health Interview Survey in CR- EHIS CR),
Preventivní pé�e. Aktuální informace �. 2/ 2010, s. 2
89
Evropské výb�rové et�ení o zdravotním stavu v �R (European Health Interview Survey in CR- EHIS CR),
Zvládání osobní pé�e a pé�e o domácnost. Aktuální informace �. 1/ 2010, s. 11.
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ENY A ZDRAVÍ  OCHRANA PRÁV EN V SOUVISLOSTI SE ZDRAVOTNÍ PÉ�Í
PAP obecn� pro zlepení p�ístupu en ke zdravotní pé�i a informacím navrhuje opat�ení zaji�ovat,
aby vechny zdravotnické sluby i personál dodrovali lidská práva a etické, profesní a k enám
ohleduplné normy p�i poskytování zdravotní pé�e enám s cílem dosáhnout zodpov�dného,
dobrovolného a informovaného souhlasu; a opat�ení u�init vechna pot�ebná opat�ení, aby se
odstranily kodlivé, z léka�ského hlediska zbyte�né nebo vynucované léka�ské zásahy
a zajistit,
aby vechny eny byly pat�i�n� vykoleným personálem pln� informovány o monosti volby, v�etn�
pravd�podobných dobrých a moných vedlejích ú�incích.
Vládní zprávy o stavu implementace Pekingské ak�ní platformy jsou v oblasti eny a zdraví velmi
kusé.90 Chybí zhodnocení situace a informace o problémech, kterým �eská republika v této souvislosti
�elí.

HODNOCENÍ MÍRY NAPL�OVÁNÍ ZÁVAZK� A CELKOVÉ ZHODNOCENÍ S D�RAZEM NA
OBDOBÍ 2004-2009
Protiprávní sterilizace en
Reproduktivní zdraví zahrnuje krom� jiného také to, e lidé jsou schopni mít d�ti a svobodn�
se rozhodnout, jestli, kdy a jak �asto je budou mít. Z tohoto hlediska byla v p�edm�tném období v �R
�eena zásadní problematika protiprávních sterilizací, zejména romských en. V roce 2004 se ve�ejný
ochránce práv (dále jen také Ochránce) za�al díky p�edevím iniciativ� nevládních organizací
(zejména Evropské centrum pro práva Rom�, Liga lidských práv, Vzájemné souití, IQ Roma servis)
zabývat problematikou sterilizací provád�ných v rozporu s právem. Ochránce ve v�ci vydal záv�re�né
stanovisko dne 23. 12. 200591, kde ji v úvodu zformuloval následující poselství: Ve�ejný ochránce
práv je p�esv�d�en, e v �eské republice problém sexuálních sterilizací provád�ných bu�
s nep�ijatelnou motivací, anebo protiprávn� existuje a �eská spole�nost stojí p�ed úkolem vyrovnat se
s touto skute�ností. Ve�ejný ochránce práv je p�esv�d�en, e jedin� akceptování tohoto nep�íjemného
poznání m�e p�inést katarzi v podob� p�ijetí takových opat�ení, která praxi, na ní tato zpráva
Ochránce obdrel v pr�b�hu roku 2005 více ne 80 stíností
upozor�uje, znemoní.92
na neoprávn�né provedení sterilizace. Stínosti postoupil ministerstvu zdravotnictví, ale výsledky jeho
et�ení, které bylo provád�no prost�ednictvím poradního soboru, podrobil kritice.
Ve zkoumaných p�ípadech Ochránce dosp�l k tomu, e docházelo k závanému poruování práva
na to, aby sterilizace byla provedena pouze s informovaným souhlasem eny. V p�ípad� Romek
p�ed rokem 1990 pak podle Ochránce p�istupoval jet� prvek nátlaku sociálních pracovnic. Ochránce

90

Vládní zprávy o pln�ní Pekingské ak�ní platformy do roku 2007 vypracovával Odbor rovnosti en a mu� na
MPSV. Poslední vládní zprávu vydalo Odd�lení rovnosti en a mu�, které je sou�ásti kabinetu ministra pro
lidská práva. Vládní zprávy +5, +10 a +15 jsou na: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/index.html
(cit. 15-02-2010)
91 Záv�re�né stanovisko ve�ejného ochránce práv ve v�ci sterilizací provád�ných v rozporu s právem a návrhy
opat�ení k náprav�, sp.zn. 3099/2004/VOP/PM a násl. Dostupné z http://www.ochrance.cz/index.php?id=39
(cit. 15-02-2010).
92 Ibid. str. 3.
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zformuloval n�kolik doporu�ení93 v oblasti legislativní (zejména výslovné zakotvení p�im��ené lh�ty
ne kratí ne 7 dn� mezi poskytnutím informací a vyslovením souhlasu se zákrokem a poskytnutí
informací také o alternativních monostech, které je moné vyuít namísto sterilizace), metodické
(vypracování p�íru�ky, která by podrobn� a laik�m srozumitelným zp�sobem vysv�tlovala postatu
a d�sledky sterilizace a která by byla pacientovi p�edána p�ed podpisem souhlasu, a vzd�lávání léka��
o hlavních zásadách práv pacient� a informovaném souhlasu) a repara�ní (aby stát zváil p�ijetí
právní úpravy po vzoru védska, která by umonila odkodnit pokozené, pravd�podobn� za období
1973-1991).
Výbor pro odstran�ní vech forem diskriminace en ve svých záv�re�ných doporu�eních �eské
republice z roku 2006 doporu�il, aby vláda vypracovala opat�ení ke kompenzaci ob�tí nedobrovolné
a nucené sterilizace. Ve svém usnesení �. 96 z 5. února 2007 vláda �eské republiky vzala na v�domí
tato záv�re�ná doporu�ení Výboru a doporu�ila �len�m vlády, aby k nim p�i své �innosti p�ihlíeli.
Obdobná doporu�ení byla adresována �eské republice té Výborem pro odstran�ní rasové
diskriminace 11. dubna 2007.
Rada vlády �R pro lidská práva na svém zasedání dne 13. prosince 2007 schválila podn�t ve v�ci
protiprávních sterilizací a navrhla vlád�, aby mj. uznala, e docházelo k protiprávním sterilizacím,
vyslovila politování nad touto skute�ností a zavázala se podniknout kroky sm��ující k tomu, aby
k obdobným jednáním v budoucnu nedocházelo a dále aby ustanovila mezirezortní komisi, která
by provedla dalí et�ení. Tímto podn�tem se vláda nikdy nezabývala. Ministr pro lidská práva Michael
Kocáb ale v p�lce roku 2009 p�edloil vlád� vlastní podn�t, na jeho základ� vláda p�ijala dne
23.11.2009 usnesení94, kterým vyslovila politování nad zjit�nými individuálními pochybeními p�i
provád�ní sterilizací v rozporu se sm�rnicí Ministerstva zdravotnictví �SR a uloila ministryni
zdravotnictví, aby do konce roku 2009 vlád� p�edloila informace o pln�ní opat�ení navrených
poradním sborem a o jejich ú�innosti, za�adila otázku sterilizací do programu Odborného fóra
pro tvorbu standard� pé�e a oslovila zdravotnická za�ízení s cílem ov��ení dodrování právních
p�edpis� p�i provád�ní sterilizací.
Liga lidských práv ve své tiskové zpráv�95 p�ivítala usnesení vlády, vyzvala ale zárove� k tomu, aby se
celkovým kontextem a konkrétními p�ípady v budoucnu zabývaly také dalí vlády a zváily, jakým
zp�sobem protiprávn� sterilizované eny odkodnit. Liga upozornila na to, e p�estoe ve vech
3 p�ípadech en, které její právni�ky zastupovaly, soudy konstatovaly, e sterilizace byla provedena
protiprávn� a na�ídily nemocnicím se omluvit, tak z d�vodu aplikace proml�ecí doby pouze v jednom
p�ípadu byla ena finan�n� odkodn�na. Také zpráva96 Evropské komise proti rasismu a intoleranci
(ECRI) konstatuje, e pro eny (v�tinou Romky) nebylo moné dosáhnout odkodn�ní, a doporu�uje
�eským ú�ad�m, aby následovaly doporu�ení Ochránce. Vláda by pak podle ECRI m�la vyplatit
odkodn�ní enám, které byly protiprávn� sterilizovány.
93 Ibis. str. 78-79.
94 Usnesení vlády �R ze dne 23. 11. 2009, �. 1424 k Podn�tu ministra pro lidská práva ke sterilizacím en
v �eské republice provád�ným v rozporu s právem.
95 Tisková zpráva ze dne 23. 11. 2009, dostupná online z http://www.llp.cz/cz/tiskove-zpravy/za-protipravnisterilizace-se-vlada-pouze-omluvila-znamena-to-ze-ceskymi-organy-bude-odskodnena-jedina-zena--z366 (cit.
15-02-2010).
96 Zpráva ECRI schválená dne 2. dubna 2009 a zve�ejn�ná dne 15. zá�í 2009. Dostupná online z
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Czech_Republic/CZE-CbC-IV-2009-030-CZE.pdf
(cit. 15-02-2010).
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Respektování informovaného souhlasu
Nejen v oblasti sterilizací docházelo k poruování práva en na rozhodování o vlastním t�le
v souvislosti s poskytováním zdravotní pé�e. Rostoucí sebev�domí en vede podle veho
ke skute�nosti, e pokozené eny se více obracejí na soudy. Jak Liga lidských práv informovala
ve svých tiskových zprávách97, v roce 2009 p�iznal Krajský soud v Liberci en� za odstran�ní
vaje�ník� provedené v roce 2006 bez jejího informovaného souhlasu v �ízení o ochranu osobnosti
�ástku 80 tisíc korun. Vrchní soud v Praze pak náhradu zvýil na 150 tisíc.
Svoboda volby místa porodu a monost opustit porodnici po porodu s dít�tem
Se svobodnou volbou en souvisí také volba místa porodu. Podle Zprávy o stavu lidských práv v roce
200898 �eské ú�ady ve snaze zabránit porod�m mimo porodnici staví porodním asistentkám
administrativní p�ekáky.
V dubnu 2009 zahájil ve�ejný ochránce práv et�ení ve v�ci postupu krajských ú�ad� p�i rozhodování
o ud�lení registrace k provozu nestátních zdravotnických za�ízení, v nich je mono provád�t porody
za pomoci porodních asistentek. Ve zpráv� o et�ení99 dospívá k záv�ru, e v �eské republice
dochází k nerovnému p�ístupu v��i provozovatel�m ádajícím o registrace, a konstatuje, e sou�asná
právní úprava není dosta�ující. Chyb�jící právní úprava je p�itom podle zprávy výsledkem
nedostate�né legislativní �innosti ministerstva.100 V navazujícím záv�re�ném stanovisku101 z února
2010 pak Ochránce vedle nedostate�né právní úpravy podrobuje kritice i ministerstvem zdravotnictví
pouívanou argumentaci, e právní úprava zákona �. 96/2004 Sb. nezakládá monost vedení porodu
pouze porodní asistentkou mimo zdravotnické za�ízení, nebo� o fyziologickém porodu je moné
hovo�it a poté, co prob�hl bez komplikací, tedy následn�. Z toho ministerstvo vyvozuje nemonost
vykonávat �innost porodní asistentky samostatn�, protoe p�edem nelze nikdy s jistotou p�edvídat, e
porod bude fyziologický. Ochránce k tomu konstatuje: Tento výklad povauji za nesystémový, logicky
rozporný a absurdní, nebo� takovýto výklad p�edm�tného pojmu by fakticky znemo�oval realizaci
právní úpravy.102

97 Srov. tiskovou zprávu Ligy lidských práv http://www.llp.cz/cz/tiskove-zpravy/sance-pacientu-na-spravedliveodskodneni-se-zvysuji-z380 a http://www.llp.cz/cz/tiskove-zpravy/za-nezakonne-odstraneni-zdraveho-organupriznal-soud-pacientce-smesne-odskodne-z307 (cit. 15-02-2010).
98 Zpráva o stavu lidských práv roce 2008, dostupná online z
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/dokumenty/zpravy-lidska-prava-cr/Zprava-LP-2008_vlada-final.pdf, str.
75 (cit. 15-02-2010).
99 Zpráva o et�ení ve v�ci postupu krajských ú�ad� p�i rozhodování o ud�lení registrace k provozu nestátních
zdravotnických za�ízení, v nich je mono provád�t porody za pomoci tzv. porodních asistentek, ze dne 4.
listopadu 2009, sp. zn. 2481/2009/VOP/MP.
100 Ibid. str. 17.
101
Záv�re�né stanovisko ve v�ci postupu krajských ú�ad� p�i rozhodování o ud�lení registrace k provozu
nestátních zdravotnických za�ízení, v nich je mono provád�t porody za pomoci tzv. porodních asistentek, ze
dne 23. února 2010, sp. zn. 2481/2009/VOP/MP.
102

Ibis. str. 4.
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V zahrani�í tvo�í b�nou alternativu k porod�m v porodnici a porod�m doma také tzv. porodní domy.
Situaci v �R výmluvn� charakterizuje p�íb�h Porodního domu U �ápa, který má rozí�it nabídku
porodnické pé�e o �eské eny.103 Ten poádal ú�ady o p�ísluná povolení ji v roce 2005, dosud ale
cestu k registraci neuzav�el, nebo� zamítavá rozhodnutí jsou zruována a znovu vydávána. V roce
2009 se v�cí zabýval M�stský soud v Praze, který zruil rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví
z 22.ledna 2007 pro nep�ezkoumatelnost.104 Liga lidských práv a Porodním d�m U �ápa ve spole�né
tiskové zpráv� kritizovaly p�ístup Ministerstva zdravotnictví, kterým je brán�no porodním asistentkám,
aby pomáhaly po normálním, zdravém, nekomplikovaném porodu enám, které si pro sv�j porod
vybraly jiné ne nemocni�ní prost�edí.105
V roce 2007 byl dále pom�rn� zna�n� medializován p�ípad rodi�ky z Ho�ovické nemocnice106, která
n�kolik hodin po porodu i s dít�tem, které bylo zcela zdravé, porodnici opustila. Z iniciativy nemocnice
a orgánu sociáln� právní ochrany dít�te vak bylo soudem vydáno p�edb�né opat�ení, na základ�
kterého bylo dít� za asistence policie dopraveno zp�t do porodnice. Matka se vrátila s ním. Tento
p�ípad vyvolal ve�ejnou diskusi a poukázal na to, e v praxi se zdravotníci �asto více ne zákonem �ídí
metodickým opat�ením Postup zdravotnického za�ízení p�i propout�ní novorozenc� do domácí
pé�e, publikovaným v �ástce 7/2005 V�stníku MZ�R.107 Na základ� tohoto opat�ení jsou stále
n�která zdravotnická za�ízení p�esv�d�ena o své povinnosti nepropustit rodi�ku s dít�tem d�íve ne
72 hodin po porodu. Tento metodický pokyn vak nem�e ukládat povinnosti rodi��m a jakékoli kroky
sm��ující k tomu, aby bylo zabrán�no rodi��m s dít�tem porodnici opustit d�íve, je moné pouít
pouze v p�ípad� závaného ohroení ivota �i zdraví dít�te. Postup ú�ad� ve zmín�né v�ci kritizovala
také ministryn� pro lidská práva, MUDr. Damila Stehlíková.108

PORODNICTVÍ A PÉ�E O ENY V T�HOTENSTVÍ A ESTINED�LÍ
Resort zdravotnictví obsahuje jednu velmi specifickou oblast, a tou je porodnictví a pé�e o eny
v t�hotenství a estined�lí. Je zam��ena explicitn� na eny, �ím nemá v muském rod� ekvivalent,
neexistuje ádný obor, který by se zabýval výhradn� muským zdravím �i nemocemi. Léka�i  mui
v porodnictví p�itom p�evaují nad enami asi o 20%, ve vedení �eské gynekologicko-porodnické
spole�nosti pak o tém�� 90%. V profesních organizacích porodních asistentek jsou eny sice
zastoupeny 100%, ovem zastoupení této profese v poradních orgánech a strukturách je minimální.

103

Viz webové stránky porodního domu http://www.pdcap.cz/ (cit. 15-02-2010).

104

Viz Rozsudek M�stského soudu v Praze ze dne 19. b�ezna 2009, �. j. 10 Ca 145/2007-59-64, str. 2.
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Tisková zpráva Není podstatné kde, ale jak se dít� narodí ze dne 16. 3. 2009. Dostupná online z
http://www.llp.cz/cz/tiskove-zpravy/neni-podstatne-kde-ale-jak-se-dite-narodi-z267 (cit. 15-02-2010).

106

Nap�. http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=512666 (cit. 15-02-2010).

107

Viz http://ferovanemocnice.cz/data/Met.%20opatreni%20propousteni%20novorozencu.pdf (cit. 15-022010).
108 Viz oficiální zpráva Stehlíková: dít� není majetkem státu. Z�stat t�i dny v nemocnici po porodu zdravého
dít�te je právem matky, nikoliv povinností. Dostupná z http://www.aperio.cz/download/071107_TZ_DS-1.doc
(cit. 15-02-2010).
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Národní ak�ní plán Priority a postupy vlády p�i prosazování rovných p�íleitostí pro eny a mue se
o porodnictví konkrétn� nezmi�uje. Jednou z popsaných priorit je ovem zvýit pov�domí o prevenci
a ochran� zdraví cílen� zam��ené na reproduk�ní zdraví. Vycházíme-li z litery zákona, zdravotnická
za�ízení mají povinnost poskytovat pé�i v souladu se sou�asnými dostupnými poznatky léka�ské v�dy.
*1 Zdravotnická za�ízení se ale �asto spí ne novými v�deckými poznatky �ídí zastaralými zvyklostmi.
N�které v �eských porodnicích b�n� uívané postupy �adí Sv�tová zdravotnická organizace (WHO)
mezi kodlivé praktiky109, které by m�ly být eliminovány. *2 Sv�tová zdravotnická organizace vydala
v roce 1986 souhrn doporu�ení pro pé�i v pr�b�hu normálního, fyziologického porodu. K t�mto
doporu�ením dosp�la pracovní skupina na základ� podrobné analýzy dat a spolehlivých výzkum�
za p�edcházejících n�kolik let. Z doporu�ení mj. jednozna�n� vyplývá, e nejvhodn�jím
poskytovatelem pé�e je porodní asistentka (p.a.). WHO dále doporu�uje, aby v zájmu zvýení bezpe�í
nebylo do pr�b�hu porodu nijak zasahováno, aby pro kadou intervenci vdy existoval d�vod.
Doporu�ení vycházejí z p�edpokladu, e je t�eba maximáln� podpo�it enu, aby porodila normáln�,
snait se zajistit porodu fyziologický pr�b�h a sledovat jej. Teprve pokud se objeví náznak komplikací,
tyto �eit. V �eském p�ekladu vyla tato publikace v roce 2002. Vydalo ji Ministerstvo zdravotnictví.
Dalí rozpor se projevuje ve vztahu dvou profesí, které s porodnictvím souvisí  porodními
asistentkami a léka�i/léka�kami oboru gynekologie-porodnictví. �eské eny mohou �erpat z velmi
omezené nabídky poskytovatel�/poskytovatelek pé�e. Zákon jim sice zaru�uje svobodnou volbu
zdravotnického za�ízení, co v praxi znamená, e si mohou v t�hotenství vybrat
gynekologa/gynekoloku, ale jen s velkými obtíemi porodní asistentku. Pro drtivou v�tinu klientek
není pé�e registrovaných porodních asistentek dostupná.
Gynekologové a gynekoloky si dodnes udrují monopol na pé�i o zdraví en. V �R, p�estoe zde
stejn� jako vude v EU mohou p.a. samostatn�, bez odborného dohledu vykonávat svou �innost,
tj. pe�ovat o enu v t�hotenství, b�hem spontánního porodu a v poporodním období *5 (Mezinárodní
definice porodní asistentky  byla p�ijata na zasedání Mezinárodního výboru porodních asistentek
19. �ervence 2005), je samostatných p.a. velmi málo. P�estoe poptávka po jejich pé�i je zatím malá,
nesta�í ji pokrýt, co v n�kterých regionech v d�sledku kup�íkladu znamená, e n�které eny rodí
zcela bez odborné pé�e. T�chto málo p.a. po�ádá kursy p�ípravy k porodu, poskytuje lakta�ní
poradenství nebo návt�vní slubu v estined�lí. Potenciální klientky a dokonce �asto
ani léka�i/léka�ky oboru gynekologie-porodnictví nev�dí, e lze prenatální pé�i �erpat i u p.a.
P�ekákou je rovn� fakt, e tato pé�e není hrazena ze zdravotního pojit�ní.
Odborné spole�nosti léka�� proti samostatným praxím p.a. ost�e vystupují, odmítají tuto pé�i jako
nebezpe�nou a nedostate�n� odbornou a p�es existenci zákona �. 96/2004 Sb. p�sobí na MZ ve v�ci
omezení pravomocí p.a. Spí ne o odborné vysv�tlení opírají se o emotivní zd�vodn�ní (nej�ast�jím
argumentem je nepodloený p�edpoklad zvýení prenatální úmrtnosti). �eská gynekologická
spole�nost vypracovala Zásady pro poskytování porodní pé�e v �eské republice. Tento dokument
klade nesplnitelné podmínky pro por. domy, resp. zdravotnická za�ízení porodní asistentky (opera�ní
sál, anesteziologické vybavení apod.).

109 kodlivé praktiky podle WHO: 1. Rutinní provád�ní klystýru, 2. Rutinní oholení pubického ochlupení., 3.
Rutinní intravenózní (nitroilní) infuze b�hem I. doby porodní., 4. Rutinní profylaktické (preventivní) zavedení
intravenózní kanyly., 5. Rutinn� na�ízená poloha vlee na zádech b�hem porodu., 6. Vyet�ení per rectum
(kone�níkem)., 7. Pouití rentgenové pelvimetrie (m��ení velikosti pánve rentgenem)., 8. Aplikace uterotonik v
kterékoli dob� p�ed vypuzením plodu takovým zp�sobem, e jejich ú�inek nem�e být kontrolován., 9. Rutinní
vyuití polohy na porodním l�ku s nebo bez podp�rek b�hem porodu., 10. Zam��ené úsilí na tla�ení se
zadreným dechem (Valsalv�v manévr) b�hem II. doby porodní.
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P�ÍSTUP K LÉKA�SKÉ PÉ�I  CIZINC�/NEK Z T�ETÍCH ZEMÍ (MIMO EU)
Do oblasti eny a zdraví spadá i postavení en migrantek v �eské republice. Problematické situace
a p�ekáky v integraci, které se dotýkají migrantek ijících v �R, p�esahují do oblastí jako postavení
migrantem na pracovním trhu a p�ístup státu k jejich integraci do �eské spole�nosti.110 Poznatky
o postavení této skupiny en vychází z výzkum� Evropské kontaktní skupiny i jiných organizací a také
ze zkueností s prací s enami migrantkami ve výzkumných, vzd�lávacích a dalích aktivitách
nevládní organizace.
Jedním z p�etrvávajících problém�, na který ji n�kolik let upozor�ují neziskové organizace, je p�ístup
cizinc�/nek z t�etích zemí (mimo EU) ke zdravotnímu pojit�ní. Podle sou�asné legislativy mohou
vyuít ve�ejné zdravotní pojit�ní, a tak i v�tí rozsah hrazené pé�e, pouze cizinci s trvalým pobytem
nebo cizinci s p�echodným pobytem, kte�í jsou na území �R v zam�stnaneckém pom�ru. V ostatních
p�ípadech se musí (kadý musí být ze zákona zdravotn� pojit�n, tuto skute�nost kontroluje cizinecká
policie) pojistit u komer�ních poji�oven a jednorázov� si zaplatit pojit�ní, které vak pokrývá výrazn�
mení rozsah léka�ské pé�e. Navíc ani nemají záruku, e je poji�ovna pojistí, a mohou tak z�stat
nepojit�ní (nap�íklad osoby ve vyím v�ku, narozené d�ti a jiné rizikové skupiny). V této situaci se
nachází nap�íklad rodinní p�ísluníci a v �R narozené d�ti osob bez trvalého pobytu. Ze základního
komer�ního pojit�ní, které je ur�eno pouze na nutnou a neodkladnou pé�i, není hrazena p�edporodní
a poporodní pé�e o matku, ani o narozené dít�. Pokud je jim léka�ská pé�e poskytnuta, dostávají se
rodiny do situace, kdy musí zaplatit zdravotnímu za�ízení vysoké finan�ní �ástky. V praxi dochází
�asto také k situacím, kdy i smluvní léka�i (tj. léka�i, kte�í mají smlouvu s vybranou poji�ovnou)
odmítají oet�it pacienty, i kdy mají uzav�ené a zaplacené pojit�ní.
Migranti/ky se v oblasti zdravotnictví setkávají s diskriminací z d�vodu své etnicity a národnosti.
Pro mnohé z nich je dostupnost léka�ské pé�e velice omezená, stejn� jako volba léka�e, co je zcela
v rozporu s genderov� a kulturn� senzitivním p�ístupem, který je nezbytný aplikovat p�i práci s enami
pocházejícími z odliného socio-kulturního prost�edí.
Analýza situace cizinc�/nek v souvislosti se zdravotním pojit�ní ukázala, e i pro �eský stát by bylo
mnohem výhodn�jí umonit i cizinc�m/kám bez trvalého pobytu p�ístup k ve�ejnému zdravotnímu
pojit�ní. D�vodem je zejména fakt, e zpo�átku pobytu na území jsou p�íchozí v mladím v�ku a jsou
ekonomicky aktivní, tudí mohou finan�n� p�ispívat ve�ejnému zdravotnictví, ani by ve velké mí�e
�erpali léka�skou pé�i, jako je tomu u lidí ve starím v�ku, tedy v p�ípad� cizinc�/nek u osob, kte�í ji
dlouhodob� ijí v �R.

ZÁV�RY A DOPORU�ENÍ
enám v �R je poskytována komplexní, dostupná a kvalitní zdravotní pé�e v rámci modern�
organizovaného a stále se vyvíjejícího zdravotnického systému. eny p�edstavují nadpolovi�ní podíl
mezi léka�i a zcela dominují mezi zdravotními sestrami. Zdravotnický systém jako celek byl ale
budován na principech a perspektivách, je se mohou od pot�eb sou�asných en liit (paternalismus,
parcializace, vysoká efektivita a ekonomická výkonnost, byrokratismus). Zvlátní perspektiv� en není
v�nována dostate�ná pozornost v tom smyslu, e nejsou diskutovány a hledány reformní cesty, jak
zdravotnictví u�init enám vst�ícn�jí a p�átelt�jí. P�etrvávající neshody pozorujeme mezi
zdravotníky a �ástí enské mladé populace ohledn� jejich p�edstav o pé�i v t�hotenství a v pr�b�hu
110

Tyto �ásti jsou blíe popsány v kapitole eny a lidská práva a eny a hospodá�ství.

35

porodu. Tato neshoda dostate�n� ilustruje, e zdravotní pé�e je �eským enám poskytována
v irokém rozsahu a kvalit�, ale není v�nována zvlátní pozornost enskému pohledu a gender
aspekt�m.
Obecn� je tedy moné �eské vlád� doporu�it, aby se dále zam��ila také na oblast práv en jako
uivatelek zdravotní pé�e, zejména na respektování informovaného souhlasu, a to i ve smyslu
informované volby (informed choice) tak, jak vyplývá ze závazk� a doporu�ení Pekingské ak�ní
platfomy.
Vlád� doporu�it následující:
�

Ministerstvo zdravotnictví by m�lo hodnotit výdaje zdravotních poji�oven podle pohlaví.

�

MZ by m�lo zohled�ovat rozdílnou zdravotní situaci en a mu� p�i utvá�ení program� a
opat�ení v resortu zdravotnictví.

�

�eská republika by m�la ud�lat te�ku za protiprávními sterilizacemi, ke kterým na jejím
území docházelo. M�la by být napln�na doporu�ení ve�ejného ochránce práv, provedeno
rozsáhlé et�ení ve zdravotnických za�ízeních a p�ijat zákon o jednorázovém odkodn�ní
en, kterým byla sterilizace provedena v období komunismu, ale i en, u kterých byla
provedena v rozporu s právem pozd�ji, ale tyto eny se ji z d�vodu proml�ecí doby
nemohou domoci finan�ní satisfakce p�ed soudem.

�

M�lo by být zrueno metodické opat�ení Postup zdravotnického za�ízení p�i propout�ní
novorozenc� do domácí pé�e, publikované v �ástce 7/2005 V�stníku MZ�R, nebo� vede
pouze k právní nejistot� zdravotnických za�ízení a rodi��. Ministerstvo zdravotnictví by
m�lo zajistit mezi porodnicemi osv�tu v tom smyslu, aby rodi�kám se zdravým
novorozencem nebylo brán�no v oput�ní porodnice i d�íve ne 72 hodin po porodu.

�

�eská republika by m�la p�ehodnotit sv�j p�ístup k alternativním porod�m a neomezovat
monosti en, které si z jakéhokoli d�vodu p�ejí své dít� porodit mimo zdravotnické
za�ízení.

�

Konkrétn� v oblasti porodnictví by m�la být pro psychickou pohodu matek zajit�na
p�ítomnost blízké osoby u porodu, a to bez podmínek finan�ní úhrady (tzv. manipula�ní
poplatek, který si porodnice sami ur�ují). enám by nem�ly být provád�ny rutinn�
zákroky, které nejsou v�decky opodstatn�ny, a zdravý novorozenec by m�l být po porodu
ponechán u matky.
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NÁSILÍ NA ENÁCH

D. STRATEGICKÉ CÍLE  NÁSILÍ NA ENÁCH
D. 1 U�init integrovaná opat�ení pro prevenci a odstran�ní násilí na enách
D. 2 Studium p�í�in a d�sledk� násilí na enách a ú�innost preventivních opat�ení
D. 3 Odstranit obchod se enami a pomáhat ob�tem násilí v souvislosti s prostitucí a obchodem se enami

Martina Hronová a Zdena Prokopová (domácí násilí), Barbara Havelková a Tereza Wennerholm
�áslavská (znásiln�ní), Blanka Han�ilová a Barbara Havelková (prostituce a obchod)

DEFINICE A MEZINÁRODNÍ POHLED NA NÁSILÍ NA ENÁCH
OSN definuje násilí páchané na enách jako jakýkoli násilný �in namí�ený proti enám, jeho
výsledkem je nebo m�e být fyzická, sexuální nebo psychická újma �i utrpení en, v�etn� hrozeb
takových �in�, nátlaku nebo svévolného zbavení svobody, a� ve ve�ejném nebo soukromém ivot�.111
Podle zvlátní zprávy tajemníka OSN o násilí na enách z roku 2008 byla minimáln� jedna ze t�í en
b�hem svého ivota zbita, p�inucena k sexu nebo jinak zneuita.
Základní cíle v boji proti násilí na enách byly stanoveny v Pekingské ak�ní platform� (1995), bylo
uloeno vládám, aby p�ipravily opat�ení k prevenci a odstran�ní násilí páchaného na enách,
studovaly p�í�iny a d�sledky násilí na enách a eliminovaly obchodování se enami.
V souladu s definicí obsaenou v p�íloze k Doporu�ení Rec (2002)5 Komise ministr� �lenským stát�m
ohledn� ochrany en proti násilí je násilím na enách rozum�n jakýkoliv akt genderov� podloeného
násilí, které zp�sobuje nebo m�e zp�sobit fyzickou, sexuální nebo psychickou újmu nebo utrpení
enám, v�etn� hrozby takovým aktem, donucení, svévolného omezování svobody, a� u k n�mu dojde
na ve�ejnosti �i v soukromí. Toto zahrnuje: násilí objevující se v rodin�, zahrnující, mimo jiné, fyzickou
a psychickou agresi, emocionální a psychické týrání, znásiln�ní a pohlavní zneuívání, incest,
znásiln�ní mezi maneli, pravidelnými nebo p�íleitostnými partnery �i spolubydlícími, trestné �iny

111

Rezoluce Valného shromád�ní OSN 48/104 ze dne 20.12.1993.
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spáchané ve jménu cti, mrza�ení enských genitálií a dalí tradi�ní praktiky pokozující eny takové,
jako je nucené manelství.112
Podle stanoviska Výboru region� EU je vymýcení genderového násilí jednou z prioritních oblastí
�innosti Evropské unie na podporu rovného postavení en a mu�.113 Ve stejném dokumentu vyzývá
místní a regionální orgány, aby uplat�ovaly definici násilí páchaného na enách, která byla p�ijata
rezolucí Valného shromád�ní OSN 48/104, z 20.12.1993. Rezoluce Evropského parlamentu
z 26.listopadu 2009 k odstran�ní násilí na enách naléhá na Radu a Komisi, aby ustavily jasnou
zákonnou bázi pro skoncování se vemi formami násilí na enách. Rezoluce Evropského parlamentu
z 25. 11. 2009 vyzývá k Evropskému ak�nímu plánu proti násilí na enách, zam��enému na prevenci
násilí, ochranu ob�tí a stíhání pachatel�. Rada naléhá na �lenské státy, aby vytvá�ely národní
strategie zastavení násilí na enách.114

�R: NÁSILÍ NA ENÁCH
V �R se v letech 1995-2010 poda�ilo, zejména díky NNO, zviditelnit problematiku násilí na enách
a zárove� prosazovat p�ijetí legislativních opat�ení. Úsilí neziskových organizací - ProFem, ROSA,
pozd�ji i dalích organizací sdruených v Koordon� - bylo p�i dosahování t�chto cíl�
nep�ehlédnutelné. NNO v�nující se problematice násilí na enách se zaslouily o zm�nu legislativy,
stejn� d�leitá byla i neustálá komunikace s odborníky, politiky, p�edstaviteli vysokých kol nebo
médií. Nelze nezmínit ani akce a mediální kampan�, které p�iblíily toto téma iroké ve�ejnosti. (V této
souvislosti je t�eba vzpomenout p�edevím kampa�, kterou vyhlásilo v roce 2003 deset neziskových
organizací z r�zných region� �R, koordinace ROSA, více na www.stopnasili.cz.)
Na rozdíl od rétoriky OSN a Rady Evropy, která hovo�í o nulové toleranci násilí na enách, genderov�
podmín�ném násilí, se v �eské republice na vládní úrovni i v Národním ak�ním plánu hovo�í
o irokém pojmu Domácí násilí, který sv�d�í o posunu v �eské republice k pouze kriminologickému
pohledu na násilí.

LEGISLATIVA V �R
S ú�inností od 1. �ervna 2004 dolo k zavedení samostatné skutkové podstaty týrání osoby ijící
ve spole�n� obývaném byt� nebo dom� dle § 199 zákona �. 40/2009 Sb., trestního zákoníku,
v platném zn�ní (dále jen tr. zákoník), dle § 215a zákona �. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném
zn�ní, ú�inném do 31. prosince 2009 (dále jen tr. zákon). Zm�na p�inesla trestn�právní postih
pachatel�/pachatelek dopout�jících se domácího násilí.
Na základ� opakovaných iniciativ neziskového sektoru dolo k p�ijetí dlouhodob� diskutovaného
zákona �. 135/2006 Sb., na ochranu p�ed domácím násilí, a to s ú�inností od 1. ledna 2007. Zákon,
jeho cílem je zejména poskytnout efektivní ochranu ob�tem domácího násilí, p�inesl komplexní reakci
112
Tato definice je vyuívána pro ú�ely Kampan� Rady Evropy za boj proti násilí na enách v�etn� domácího
násilí, Kampa� RADY EVROPY za boj proti násilí na enách v�etn� domácího násilí, 2006.
113

Výbor region� ze dne 6. 12. 2006 ke sd�lení Komise Rad�, Evropskému parlamentu, Evropskému
hospodá�skému a sociálnímu výboru, Plán pro dosaení rovného postavení en a mu� 2006-2010
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Europena Union, Brussels, 22.Feb.2010

38

na problematiku domácího násilí a poprvé obrátil pozornost z osoby pachatele na ob�� domácího
násilí jako na osobu ohroenou násilným jednáním a p�inesl ochranná opat�ení uplat�ovaná
ve prosp�ch ob�tí domácího násilí.
S ú�inností od 1. ledna 2009 veel v ú�innost nový zákon �. 273/2008 Sb., o Policii �eské republiky,
který obsahuje institut vykázání jako jeden ze základních pilí�� celé právní úpravy. Do zákona byly
zapracovány praktické poznatky, které p�inesla praxe. Praxe ukázala, e n�která ustanovení zákona
p�sobí t�kopádn� a neumo�ují rychlou reakci na situace tak, jak ochrana ob�tí domácího násilí
ádá. Nov� se stalo vykázání faktickým úkonem preventivní povahy a nikoliv správním rozhodnutím,
které p�vodn� spadalo pod reim správního �ádu a v praxi tak p�sobilo neflexibiln�.115 Policie dostala
také monost poskytovat ohroeným osobám i ochranu personální, tedy na základ� vykázání je osoba
násilná nejen povinna neprodlen� opustit místo, na které se rozhodnutí vztahuje, a zdret se vstupu
do n�j, ale rovn� je povinna zdret se styku nebo navazování kontaktu s ohroenou osobou.
S ú�inností od 1. ledna 2010 vstoupil v platnost zákon �. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který úpravu
problematiky domácího násilí, potamo násilí na enách, posunul dále. Po dlouhých diskusích se
poda�ilo legislativn� oet�it dalí formu násilí, která, jak ukazuje praxe, je �asto jakýmsi pokra�ováním
domácího násilí poté, co dojde k separaci ohroené a násilné osoby, a to pronásledování,
ozna�ované rovn� jako stalking. Toto jednání je s ú�inností od 1. ledna 2010 povaováno za trestný
�in ozna�ovaný jako nebezpe�né pronásledování podle § 354 tr. zákoníku, kdy dolo k zavedení
tohoto nového trestného �inu ve spojení se zachováním stávající úpravy trestného �inu
nebezpe�ného vyhroování podle § 353 tr. zákoníku (p�vodn� § 197a tr. zákona), a je zcela jist�
velkým krokem vp�ed. Je rovn� nutné upozornit na skute�nost, e nový tr. zákoník p�inesl úpravu i
n�kterých dalích skutkových podstat trestných �in�, které se mohou promítnout v rámci problematiky
domácího násilí, nap�. zavedení nové skutkové podstaty trestného �inu zabití podle
§ 141 tr. zákoníku. Praxe ukázala, e v n�kterých p�ípadech osoba ohroená, terorizovaná
dlouhodob� r�znými formami domácího násilí, zp�sobí pachateli zran�ní �i smrt. A do konce roku
2009 tr. zákon nedokázal v p�ípad�, e bylo zahájeno trestní stíhání osoby ohroené, náleit�
postihnout vechny aspekty takového jednání, nebylo tedy moné p�i posuzování takového jednání
ohroené osoby vyuít nap�. poleh�ujících �i p�it�ujících okolností, nutné obrany apod. Novelou
proel také ob�anský soudní �ád (dále jen OS�) navazující na tzv. souhrnnou novelu
�. 7/2009 Sb. V novele dolo k zp�esn�ní obsahu vydaného p�edb�ného opat�ení soudem, soud
p�i prodluování vydaného p�edb�ného opat�ení podle § 76b OS� musí vzít v úvahu zejména trvání
stavu ohroení navrhovatele, obsah a d�vody podaného návrhu na zahájení �ízení ve v�ci samé a
majetkové �i jiné pom�ry ú�astník�, v�etn� vlastnických a jiných vztah� ke spole�nému obydlí,
na které se vztahuje p�edb�né opat�ení. I zde z�stává otázkou a praxe ukáe, do jaké míry budou
p�ísluné soudy p�i svém rozhodování k tomuto kritériu p�ihlíet, dále zda a jakým zp�sobem bude
toto kritérium zneuíváno ze strany násilných osob v praxi soud� p�i prodluování p�edb�ných
opat�ení podle § 76b OS� a zda se v tomto p�ípad� jedná skute�n� o krok vp�ed v rámci právní
úpravy p�edb�ných opat�ení uívaných v rámci domácího násilí �i naopak.

OCHRANA OB�TÍ NÁSILÍ  SÍ� SLUEB
Pomoc ob�tem domácího násilí poskytovaly NNO ji od devadesátých let. Od roku 2007 byla
v jednotlivých krajích �R z�izována interven�ní centra jako dopln�k zákona o vykázání a sou�ást
zákona 108/2006 Sb., o sociálních slubách. Jejich z�izování bylo pln� v kompetenci kraj� a nebyla
nikým definována kritéria pro výb�r organizací, které budou tuto slubu poskytovat. N�kde byly
115
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vybrány ji existující instituce, jen t�i interven�ní centra sm�ly provozovat stávající NNO. NNO
poskytující pomoc ob�tem násilí se v roce 2007 registrovaly k poskytování sociálních slueb podle
zákona 108/2006 Sb., o sociálních slubách (azylové domy, odborné poradenství, krizová pomoc,
telefonická krizová pomoc). Z podpory tak vypadly organizace poskytující právní poradenství, které je
pro ob�ti násilí zcela zásadní.

STATISTIKY NÁSILÍ NA ENÁCH V �R
Podle reprezentativní studie AV �R zaije b�hem svého ivota 38% en v �R násilí ze strany svého
partnera.116 V�tinu ob�tí domácího násilí tvo�í eny (95%)117, p�i�em pachateli jsou sou�asní nebo
bývalí partne�i. Aktivn� hledat pomoc v p�ípadech domácího násilí nej�ast�ji p�icházejí eny ve v�kové
skupin� 30-44 let. Opakované statistiky potvrzují, e domácí násilí zaívají lidé bez ohledu na své
vzd�lání �i sociální postavení. Statisticky významnou skupinu tvo�í eny na mate�ské dovolené 
27,6% klientek. Dalích tém�� 15% en není ekonomicky aktivních �i je vylou�eno z trhu práce
(studentky, nezam�stnané eny, eny v d�chodu, eny v domácnosti). Celkem v úplné �i �áste�né
ekonomické závislosti na svém partnerovi tedy ije 42,5% en  ob�tí domácího násilí. Vechny ob�ti
mají zkuenost s psychickým násilím, p�es 80% z nich má zkuenost s násilím fyzickým. Zaráející je,
e tém�� 17% en bylo bito v t�hotenství.118

D�TI - SV�DCI NÁSILÍ V RODIN�
V rodinách, kde k násilí dochází, jsou d�ti jeho sv�dky a v 95 procentech p�ípad�.119 Bohuel 40 a
60 procent otc�, kte�í jsou násilní ke svým partnerkám, týrá i své d�ti: 40% d�tí klientek o.s. ROSA se
stalo i ob��mi násilí. Tyto d�ti jsou psychicky týrány, fyzicky napadány p�ímo svým otcem, nebo p�i
obran� matky. �asto se navíc práv� d�ti stávají prost�edkem k manipulaci nebo získání op�tovné
kontroly nad matkou, ob�tí domácího násilí.120
D�tská sv�dectví násilí jsou �asto traumatickým záitkem na celý ivot. P�esto se na p�ítomnost d�tí
u násilí v �R nepohlíí v praxi ú�ad� a soud� jako na nic závaného. Podle Evropského
hospodá�ského a sociálního výboru (EHSV) p�i zvaování mezi právními zájmy musí být p�ed právem
na kontakt s d�tmi vdy up�ednostn�na ochrana p�ed násilím. Evropský parlament v usnesení ze dne
16. 1. 2008 ádá �lenské státy, aby na d�ti, které byly sv�dky domácího násilí, pohlíely jako na ob�ti
trestného �inu.
P�esto se na p�ítomnost d�tí u násilí v �R v praxi ú�ad� a soud� vdy nep�ihlíí. Ve v�tin� p�ípad�
není povaována za p�it�ující skute�nost, n�kdy dokonce není ani p�ekákou st�ídavé pé�e o dít�,
p�ípadn� ke sv��ení dít�te do pé�e násilného partnera. D�ti jsou tak orgány pé�e o d�ti proti své v�li
nuceny ke styku s násilným rodi�em, a to �asto i v situaci, kdy se s matkou skrývají v utajeném
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azylovém dom� z d�vodu ohroení ivota a zdraví (a� ji matky, nebo jejich vlastního) - by� orgány
sociáln� právní ochrany d�tí mají povinnost zam��ovat se na d�ti ohroené domácím násilím a hájit
jejich zájmy (zákon 134/2006 Sb.). I Ministerstvo zdravotnictví �R (V�stník 5/2008) povauje d�ti
v roli sv�dk� domácího násilí za týrané, zneuívané a zanedbávané. V praxi ovem nebývá v �eské
republice domácí násilí pracovníky sociáln� právní ochrany a následn� p�i rozhodování soud� v�bec
pojmenováno. Ve zprávách, posudcích a rozsudcích se hovo�í pouze o konfliktech v rodin�. Sv�d�í
to o nepochopení domácího násilí a jeho d�sledk� na ob�ti  na eny, ale na i d�ti, které jsou sv�dky
domácího násilí.121

STATISTIKY VYKÁZÁNÍ
V roce 2007 BKB evidoval prost�ednictvím sít� interven�ních center v �R celkem 862 p�ípad�
policejních vykázání a civilní soudy ve stejném roce p�ijaly 500 ádostí o vydání p�edb�ného opat�ení
se ádostí o vykázání nebo jeho prodlouení. V roce 2008 bylo evidováno 679 policejních vykázání a
na soudy bylo doru�eno 400 ádostí o vydání p�edb�ného opat�ení. Po�et poklesl o více ne 20%.
V roce 2009 evidovalo 15 interven�ních center sdruených v Asociaci IC v �R celkem 778 policejních
vykázání.122
Zatímco Praha vykázala 34 vykázaných osob za rok 2007 a v roce 2009 celkem 48 osob za rok,
v roce 2007 m�li jen ve Vídni 4 000 p�ípad� vykázání pachatele domácího násilí, které policie p�edala
Interven�nímu centru. Uvedla to Rosa Logar, �editelka Interven�ního centra m�sta Víde�. V �R není
�asto domácí násilí vyhodnocováno policií jako násilí, ale stále jako manelské neshody, které se �eí
v rámci p�estupk�. 123

PRAXE V �R
P�estoe v �esku existují zákony umo�ující postih násilného chování (týrání osoby ve spole�ném
obydlí, vykázání, od ledna 2010 i nebezpe�né pronásledování), ne vdy je násilné chování v rodin�
vyhodnoceno jako násilí. Ob�ti stále slýchají reakce typu zatím jste nic nehlásila; novinové titulky
�lánk�, které informují o domácím násilí, �asto stále hovo�í o hádkách nebo domácích konfliktech.
Nap�íklad v roce 2008 vyuilo odborného poradenství pro eny - ob�ti násilí o.s. ROSA celkem
196 nových klientek: ve 20 procentech p�ípad� policie odjela a p�ípad ne�eila, jen partnerovi
domluvila, 10% p�ípad� bylo vyhodnoceno jako p�estupek, 2 procenta pachatel� byla vykázána.
Pouze 3 partne�i byli odsouzeni. 124
Ukazuje se, e pokud násilí není ji v po�átku vyhodnoceno jako násilí, následují dalí rozhodnutí,
která mohou ob�� viktimizovat, a tak pokozují ji i d�ti, které v rodin� ijí. Chce-li ob�� násilí ukon�it
a rozhodne se pro rozvod a týrání není ve zpráv� policie �i Orgánu sociáln� právní ochrany d�tí
(OSPOD) popsáno, �eí se jen majetkové vyrovnání a sv��ení d�tí do pé�e. Ty jsou pak (i kdy bývají
sv�dky mnohdy závaných násilných �in� �i samy mají zkuenost s napadáním) sv��ovány
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do st�ídavé pé�e i násilné osob�. Ve tak m�e pokra�ovat: jen proto, e v po�átku nebylo násilí
pojmenováno, ale jen ozna�eno za p�edrozvodový �i porozvodový konflikt.
I p�esto, e zákon na ochranu p�ed domácím násilím v praxi funguje ji déle ne t�i roky, nebyl do
dneního dne vypracován komplexní program vzd�lávání vech zainteresovaných sloek v rámci
systému ochrany p�ed domácím násilím (nejen p�ísluník� Policie �R, soudc�, státních zástupc�,
sociálních pracovnic orgán� sociáln� právní ochrany d�tí, ale také nap�. zam�stnanc� p�estupkových
komisí u obecních ú�ad�), který by efektivn� zaji�oval vzd�lávání p�ísluník� t�chto profesí
na ucelené bázi, a nikoliv na principu individuálního zájmu jednotlivých pracovník�. Pot�ebné by bylo
i komplexní vzd�lávání soudky� a soudc� opatrovnických soud�, jako i dalích zú�astn�ných
subjekt�, nap�. sociálních pracovnic a pracovník� orgán� sociáln� právní ochrany d�tí, nebo� i pro n�
je velmi podstatné, aby byli dob�e seznámeni s problematikou domácího násilí a jeho dopady na ob��
i dalí p�ísluníky v rodin�. Zárove� chybí specializované opatrovnické soudy, které by se zam��ovaly
i na problematiku násilí v rodin�, a kvalitní soudní znalci, kte�í dokáí pracovat s fenoménem násilí
v rodin� a dokáí situaci správn� identifikovat. V sou�asné dob� má zásadní podíl na vzd�lávání
zainteresovaných sloek neziskový sektor, který není finan�n� a kapacitn� schopen pokrýt celou
oblast, a kapacita NNO je pro tyto ú�ely zna�n� omezena. Spolupráce státní a neziskové sféry
v oblasti problematiky domácího násilí je jednou z klí�ových otázek p�i hledání ú�inného modelu
ochrany ohroených osob p�ed domácím násilím.

ZNÁSILN�NÍ
Fenomén znásiln�ní je obdobn� jako domácí násilí ze své podstaty tabuizován a op�eden �adou
mýt�.125 To se projevuje nap�íklad tím, e tento trestný �in vykazuje extrémn� vysokou latenci, tedy
nízkou mírou hláení p�ípad�. Domácí i zahrani�ní experti odhadují, e pouhých 3% a 10%
znásiln�ní je ohláeno policii (u vztahových znásiln�ní je toto �íslo výrazn� nií ne
u znásiln�ní úto�ných).126 V �R bylo v roce 2006 podle policejních statistik hláeno 530 trestných
�in� znásiln�ní.127 V kategorii mravnostních trestných c�in� dlouhodob� tvor�í cca 30-38%,
znásiln�ní je tak po pohlavním zneuívání v této kategorii druhým nej�ast�ji hláeným trestným �inem.
Krom� latence je dalím problémem úmrtnost p�ípad�  tedy jejich odpad po ohláení tam,
kde bu� není zahájeno trestní stíhání, nebo kde je následn� v�c odloena �i zastavena.128
D�vody této úmrtnosti statistiky bohuel neuvád�jí, ale m�eme ud�lat srovnání v evropském
kontextu. �eská republika se podle studie, která sledovala úmrtnost oznámených p�ípad� znásiln�ní
v 11 evropských zemí, �adí do skupiny zemí, které vykazují nízkou míru ohláení p�ípad� znásiln�ní (5
p�ípad� na 100.000 obyvatel).129 Mezi zem� s nejvyí mírou pat�í nap�íklad védsko, Finsko, Belgie,
Island, Skotsko a Anglie. Moné vysv�tlení je (studie se konkrétn� nezabývala p�í�inami) v irí
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definici znásiln�ní v zákon�, procesním nastavení p�i hláení p�ípad� na policii (nap�. policie musí
evidovat vechny p�ípady, i ty, které nejsou následn� definovány jako trestný �in) - celkov� jsou
implementovány mechanismy, které zvyují d�v�ryhodnost v právní systém. Z pr�m�rn� 500 a 600
nahláených znásiln�ní ro�n� bylo v posledních letech odsouzeno jen kolem 150 pachatel�. okující
je, e ve t�etin� p�ípad� se tak stalo podmín�n� (p�es uznání pachatelovy viny nebyli pachatelé za
znásiln�ní zav�eni).130

LEGISLATIVA
Do roku 2009 upravoval trestný �in znásiln�ní zákon �. 140/1961 Sb., trestní zákon, který ve skutkové
podstat� (odst. 1) vymezoval �in zejména pojmy násilí, donucení a soulo nebo obdobný pohlavní
styk. Z historického hlediska je zajímavé, e do novely z roku 2001, zákona �. 144/2001 Sb., bylo
moné znásilnit pouze enu, a to jen formou souloe. Od roku 2001 je tak trestné nejen donucení
k souloi (tedy spojení pohlavních orgán�), ale té k jinému orálnímu �i análnímu styku.
V novém trestním zákon�, zákon� �. 40/2009 Sb., který nabyl ú�innosti k 1. lednu 2010, dochází
k diferenciaci r�zných forem sexuálního násilí. Zákon zná dva trestné �iny: znásiln�ní a sexuální
nátlak. Tato úprava nov� postihuje nejen soulo a pohlavní styk obdobný souloi v § 185 odst. 2 písm.
a) (tedy vaginální, orální a anální penetraci), jako tomu bylo u úpravy p�edchozí. Nov� se v § 185 odst.
1 zam��uje na jakýkoli pohlavní styk  tedy jednání, kterým pachatel ukájí sv�j pohlavní pud na t�le
jiné osoby (zejm. osahávání genitálií a prsou). Pod pojmem sexuální nátlak pak § 186 odst. 1 rozumí
donucení jiného k sexuálním aktivitám, které vedou k ukojení pachatele, kdy ale nedojde ke styku.
U vech t�ech práv� zmín�ných skutkových podstat hovo�í zákonodárce nadále jak o násilí
a bezbrannosti, tak nov� o pohr�ce násilí (nikoli bezprost�edního) a jiné t�ké újmy. Toto irí pojetí
pokrývá v�tí mnoství kodlivých jednání, kde pachatel hrozí nejen osob� samé, ale té t�etím
osobám �i jiným chrán�ným hodnotám. Pozitivní je, e základní sazba u jednání dosud trestného jako
znásiln�ní se zvyuje ze dvou a osmi let na dv� léta a deset let.
U skutkové podstaty trestného c�inu znásilne�ní dolo s novou právní úpravou k ne�kolika
zm�nám. Do prvního odstavce bylo za�azeno jednání, které se ve staré právní úprav� postihovalo
jako vydírání, a tím dolo i ke zvýení hranice sazby trestu odn�tí svobody za toto jednání. Je tím
projevena také snaha zd�raznit nebezpe�nost tohoto jednání pro spole�nost. Pokud ke znásilne�ní
dojde vykonáním souloe nebo jiného pohlavního styku zp�sobem srovnatelným se souloí (napr�.
anální c�i orální pohlavní styk), budou spln�ny podmínky pro uloení vyí trestní sazby podle
odstavce druhého výe uvedeného ustanovení. V tomto p�ípad� u se jedná o zvlá� závaný zlo�in.
Toto jednání nelze pod�adit pouze pod skutkovou podstatu trestného c�inu znásilne�ní podle prvního
odstavce.
Práv� zmín�né zm�ny obsaené v novém trestním zákoníku je t�eba hodnotit jako krok vp�ed
a p�edjímají tak z velké �ásti kritiku, kterou bylo moné vznést proti p�vodnímu ustanovení (zejm.
odstran�ní poadavku bezprost�ednosti u násilí, rozí�ení o jinou újmu, zahrnutí v�tího po�tu
sexuáln� zneuívajících jednání, zvýení trestní sazby atp.). P�esto p�etrvávají zejména dva
hmotn�právní problémy.
Za problematické lze i nadále povaovat fakt, e o znásiln�ní jde ve dvou situacích: je-li ob��
donucena nebo je-li zneuito její bezbrannosti. Dle judikatury se v prvním p�ípad� od ob�ti
vyaduje kladení odporu, v druhém neschopnost projevit svou v�li nebo neschopnost kladení odporu
(tedy psychický �i fyzický stav typu bezv�domí, vliv alkoholu �i drog, hluboký spánek, nedostate�ná
vysp�lost z d�vodu v�ku apod.). To otevírá debatu nad tím, zda se jako znásiln�ní kvalifikuje �in proti
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kterému se ob�� nemohla bránit nebo nedala souhlas. Druhým problémem je dolní hranice trestní
sazby na úrovni dvou let, která jak za sou�asné úpravy (§ 58 odst. 1 zákona �. 140/1961 Sb.), tak
v novém trestním zákoníku (§ 81 odst. 1 zákona �. 40/2009) umo�uje podmín�ný odklad výkonu
trestu odn�tí svobody. Toho, jak bylo �e�eno výe, uívají �eské soudy nad míru, vezmeme-li v potaz
fakt, e znásiln�ní je odborníky nahlíeno jako jeden z nejzávan�jích trestných �in�  �írtková
hovo�í o, s výjimkou vrady, nejvíce zra�ujícím zlo�inu mezi dosp�lými (61).

SLABÉ POSTAVENÍ OB�TÍ TRESTNÉHO �INU ZNÁSILN�NÍ
Z hlediska práva procesního je �eské právo notoricky nedostate�né, co se týká ochrany ob�tí. �eský
trestní proces nezohled�uje specifickou situaci ob�ti z hlediska psychické �i morální újmy, která jí
trestným �inem vznikla.131 Ob�� je chápána bu� jako sv�dek, tedy d�kazní prost�edek, nebo jako
pokozený, je je subjektem adhezního �ízení a domáhá se odkodn�ní své majetkové újmy �i kody
na zdraví. Zákon �. 141/1961 Sb., o trestním �ízení soudním (trestní �ád), tak nap�íklad po�ítá
s právní pomocí bezplatného zmocn�nce pouze u pokozeného, který uplatnil nárok na náhradu
kody a nemá dostatek prost�edk�. Mnoho ob�tí násilných trestných �in� tak vystupuje
v trestním �ízení bez jakékoli podpory a právní pomoci. Související problém je, e trestní �ád
chápe kodu, která ob�ti trestným �inem vznikla, pouze v materiálním smyslu, p�ípadn� jako újmu
na zdraví. Nemateriální, citovou �i psychickou újmu ob�ti nahradit moné není. 132
Mezi konkrétními opat�eními na ochranu zvlát� ohroených pokozených odborníci a odbornice
jmenují nap�. nárok na ustanovení bezplatného zmocn�nce nebo zmocn�nce za sníenou odm�nu
v p�ípad� nedostatku finan�ních prost�edk� bez ohledu na uplatn�ní nároku na náhradu kody,
omezení opakování výslechu (a podání vysv�tlení).133
Problematický je u p�ípad� vztahového znásiln�ní také institut trestního stíhání se souhlasem
pokozeného, který je dnes obsaen v § 163 a § 163a zákona �. 141/1961 Sb., trestního �ádu. Podle
n�j lze stíhat jen se souhlasem ob�ti. Praxe ukazuje, e tento institut, který zdánliv� reflektuje
autonomii ob�tí a jejich právo rozhodnout o stíhání, na n� naopak nakládá pocit odpov�dnosti
za stíhání blízkého pachatele a �asto je vystavuje nátlaku, aby souhlas vzaly zp�t (výslovn�
odep�ený souhlas pak ji nelze znovu ud�lit). Z dostupných materiál� není zjevné, do jaké míry je
u trestného �inu znásiln�ní vyuíván § 163a, který souhlas nevyaduje, je-li z okolností z�ejmé, e
souhlas nebyl dán nebo byl vzat zp�t v tísni vyvolané výhr�kami, nátlakem, závislostí nebo
pod�ízeností. Na vechny tyto problémy by m�lo být pamatováno p�i p�ijímání nového trestního �ádu.

DALÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI P�I OCHRAN� OB�TÍ TRESTNÉHO �INU ZNÁSILN�NÍ
Znásiln�ní, obdobn� jako partnerské �i domácí násilí, je op�edeno �adou mýt� a stereotyp� i ze strany
odborné ve�ejnosti. Podle Analýzy stavu pomoci ob�tem znásiln�ní v �eské republice poukazují
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H. Langhansová a J. Kolá�ková: 'Ochrana pokozeného v trestním �ízení' (27. prosince 2006) Via Iuris,
http://www.viaiuris.cz/index.php?p=msg&id=123
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V sou�asné dob� se v PSP �R jedná o novelizaci trestního �ádu, tak aby soudy mohly p�iznávat ob�tem
trestných �in� náhradu kody i za nemajetkovou újmu ji b�hem trestního �ízení. Kritici novely upozor�ují na to,
e navrená novelizace se týká pouze p�ípad�, kdy je pachatel identifikován a dopaden. V mnoha p�ípadech
trestných �in� tomu tak není.
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Nap�. H. Langhansová a J. Kolá�ková: 'Ochrana pokozeného v trestním �ízení' (27. prosince 2006) Via Iuris,
http://www.viaiuris.cz/index.php?p=msg&id=123
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zkuenosti z �eské praxe na nep�ipravenost policie, léka�� a soudních znalc� na pot�eby ob�tí
znásilne�ní.134
Nap�íklad oznámení trestného �inu znásiln�ní p�ijímají policisté, kte�í nejsou samotnými vyet�ovateli,
a u t�chto pracovník� se nep�edpokládá nutnost hlubích znalostí psychologie ob�ti. V praxi pak
nastávají situace, kdy policisté nap�íklad necht�jí akceptovat, e se jedná skute�n� o znásiln�ní,
a domnívají se, e se jedná o falené obvin�ní (zinscenované, vymylené). N�kdy je obvin�ní
odmítnuto nebo bagatelizováno.135 Dalí problém je opakování výslech� ob�ti a p�ítomnost více lidí
u výslechu, s �ím souvisí nevyuívání technických za�ízení, která jsou k dispozici. Pou�ení ob�ti je
pouze formální a ústní, ob�� se �asto nedozví, kam se m�e dále obrátit o pomoc. V p�ípad� p�ístupu
zdravotnického personálu k ob�ti znásiln�ní se jedná o necitlivý p�ístup (nerespektuje se nárok
na intimitu), zdravotní personál sporadicky poskytuje informace o pr�b�hu gynekologického vyet�ení
a o tom, jak se s naloenými údaji bude dále nakládat. V p�ístupu soudních znalc� k ob�tem
znásiln�ní (jedná se i ob�ti domácího násilí) se jedná o nedostate�nou vnímavost specifických pot�eb
ob�tí znásiln�ní. Role soudního znalce je v prokázání dobrovolnosti �i nedobrovolnosti proité
sexuální aktivity  znásiln�ní. Tedy zda ob�� projevila takzvaný ván� mín�ný odpor a dále soudní
znalec posuzuje specifickou a obecnou v�rohodnost ob�ti znásiln�ní. Znalec by se m�l ve svých
záv�rech vyvarovat právního hodnocení situace, co bývá v sou�asné praxi zna�n� rozí�eným
nevarem.136 Podle zkueností organizací, které poskytují pomoc ob�tem sexuálního násilí, nap�íklad
ob�anského sdruení Persefona a ROSA, a dle et�ení Bílého kruhu bezpe�í povaují znásiln�né
osoby setkání se soudním znalcem za velmi traumatizující.137
Krom� stereotyp� v p�ístupu k ob�tem znásiln�ní se stereotypy dotýkají i samotných pachatel�
sexuálního násilí. Dle odborník� není sexuální delikvence, podobn� jako ostatní kriminalita, doménou
patologických a vyinutých jedinc�.138 Asi jen �tvrtina pachatel� trpí sexuální deviací. Vyvstává tedy
otázka pé�e o nedeviantní pachatele sexuálního násilí. Podle sou�asné praxe jsou do lé�by odesíláni
p�edevím pacienti trpící deviací, na rozdíl od zahrani�ní lé�ebné praxe, která nerozliuje pacienty
deviantní a nedeviantní. Jedná se tedy o váný problém, jak zajistit zbývající cca t�i �tvrtiny pachatel�
sexuálního násilí, kte�í nepodstupují lé�bu a jsou nebezpe�ni spole�nosti.
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�echová, J., Jandová, H.: Stop znásiln�ní. Analýza stavu pomoci ob�tem, znásiln�ní v �eské republice. 2010.
http://www.stopznasilneni.cz/cz/novinky/analyza-stavu-pomoci-obetem-znasilneni-v-ceske-republice
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Ibid., strana 29
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Na to poukazuje Ho�ínová a dále sd�luje, e na tuto skute�nost poukazuje ve svém nálezu II. ÚS 2630/07 také
Ústavní soud. Zde je pregnantn� vyjád�en problematický p�ístup soud� k hodnocení znaleckého posudku jako
d�kazního prost�edku obecn�.
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To vyplynulo na odborném setkání Znásiln�ní  opomíjená problematika v �R a z analýzy Stop znásiln�ní
(viz níe) a et�ení BKB. Vitouová, P.: Ob�ti znásiln�ní z pohledu Bílého kruhu bezpe�í. In: Znásiln�ní. Sborník
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PROSTITUCE
Tv�rci politik a subjekty ovliv�ující ve�ejné mín�ní v �eské republice se v sou�asnosti potýkají se
stanovením vhodné reakce na fenomén prostituce, který je i nadále nedostate�n� diskutován
a postrádá právní definici.139
Na rozdíl od období p�ed rokem 1989, kdy byla prostituce regulována souborem represivních
trestn�právních a správních p�edpis�, není v sou�asnosti v �eské republice prostituce ani
kriminalizována (není nezákonná), ani není výslovn� uzákon�na (tj. regulována jako povolání). Její
výkon je i nadále upraven r�znými ve�ejnými vyhlákami a dalími p�edpisy. �ada lidí povauje
sou�asný stav za neuspokojivý, nicmén� vak z jiných d�vod�
Spolehlivé informace o prostituci v �eské republice jsou velmi vzácné, panuje vak iroká shoda
na tom, e prostituce (zejména pouli�ní prostituce) po�átkem a v polovin� devadesátých let minulého
století zaznamenávala dramatický nár�st a e se ve stále v�tí mí�e p�esouvá mimo ulici do míst, jako
jsou erotické kluby a masání salony. Nár�st viditelnosti prostituce spole�n� s vysokou prioritou,
kterou mezinárodní spole�enství p�ikládá boji proti obchodování s lidmi (zejména pro ú�ely pohlavního
vyko�is�ování en a d�tí), vedly k n�kolika pokus�m formulovat národní právní reakci na prostituci.
Diskutovaná právní reakce se pohybovala od kriminalizace p�es návrhy filmovat klienty a prostitutky
a zve�ejnit jejich ú�ast na prostituci, po návrhy regulovat prostituci jako formu zam�stnání. V�tina
t�chto debat nep�ekro�ila stadium návrhu, a ádný návrh se nestal zákonnou normou, co ukazuje
na obtínost dosaení konsensu na tom, co je prostituce a jakým zp�sobem ji regulovat.
V nep�ítomnosti celostátní regulace prostituce za�aly obce, v nich se prostituce povaovala
za problém, jednat a ji v roce 1992 p�ijaly územní vyhláky, které �eí ve�ejný po�ádek na základ�
omezení výkonu prostituce na ve�ejných prostranstvích.140 Po dlouhou dobu byl �eský ústavní soud
ve vztahu k obecním vyhlákám, které postrádaly dostate�nou konkrétnost, pokud jde o místo a �as
nebo zcela zakazovaly ruení po�ádku, toho názoru, e jsou poruením zákona o obcích.141 Zm�na
nastala 8. b�ezna 2007, kdy ústavní soud posuzoval úplný zákaz nabízení sexuálních slueb
ve vyhláce m�sta Ústí nad Labem. Dosp�l k záv�ru, e zájem obce na ochran� dobrých mrav�
a ve�ejného po�ádku p�evauje nad ústavními právy prostitutek vlastnit a pokojn� uívat majetek.142
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Jediné ustanovení, které o tom hovo�í, je § 3 (3) (p) ivnostenského zákona (zákon �. 286/1996 Sb., kterým se
m�ní a dopl�uje zákon �. 455/1990 Sb.). Uvádí, e nabízení nebo poskytování slueb sm��ujících p�ímo
k uspokojování sexuálních pot�eb není ivností (§ 3(3) (p) 455/1990). To by pravd�podobn� mohlo znamenat,
e prostituce je jinou podnikatelskou �inností podle obchodního zákoníku ( §2 zákona �. 513/1991 Sb.) nebo ji
lze vykládat jako jinou (nepodnikatelskou) samostatn�-výd�le�nou �inností (I Pelikánová, Komentá� k zák.�.
513/199 ) (ASPI Electronic, 2003). Blií diskurs viz B Havelková European Gender Euquality Under and After
State Socialism: Legal Treatment of Prostitution in the Czech Republic. (MSt thesis, Oxon, 2009).
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v �eské republice (LexisNexis, Prague 2008), str. 197.
141
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Rozhodnutí ústavního soudu ze dne 21. zá�í 2004; Pl.ÚS 50/03; vyhláené jako �. 567/2004 Sb. 3
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Na základ� tohoto rozhodnutí n�kolik obcí, jako nap�íklad Praha143 nebo m�sto Dubí v západních
�echách,144 p�ijaly úplný zákaz (pouli�ní) prostituce.
Poruení povinnosti uloené obecní vyhlákou p�edstavuje p�estupek, za n�j je trestem pen�itá
pokuta do výe 30 000 K�.145 Podle dostupných informací jsou prostitutky skute�n� postihovány
a pokuty jsou ukládány, kdekoliv je to moné. Prostitutky vak �asto nemohou zaplatit. Vzniká tak
situace, kdy jsou prostitutky zadlueny u orgánu ve�ejné správy, co jim m�e bránit v potenciálním
úniku z prostituce. V této situaci se m�e nacházet �ada nedobrovolných prostitutek v d�sledku
neschopnosti orgán� �inných v trestním �ízení zjistit ob�ti obchodování s lidmi.146
V roce 2009 dolo k návratu trestních postih� spojených s prostitucí. Trestní zákoník z roku 2009
(v ú�innosti od 1. ledna 2010147) zavedl trestný �in prostituce ohroující mravní vývoj d�tí (§ 190).
Postihuje osoby, které provozují prostituci (§ 190(1) a osoby, které organizují, st�eí nebo jinak
zaji�ují prostituci v blízkosti kol nebo obdobného za�ízení nebo místa, které je vyhrazeno nebo
ur�eno pro pobyt d�tí (§ 190(2)). Definice toho, co zakládá prostituci, vak není uvedena. Ustanovení
kriminalizuje prostitutku a kuplí�e, o klientovi vak ml�í.148
Celkov� jsou debaty o právní reakci na prostituci motivovány p�edevím starostí o ve�ejný po�ádek,
ve�ejné zdraví a obavami z organizovaného zlo�inu. Ve�ejná debata v �R (i) z valné v�tiny
nep�ihlíela k p�ísluným akademickým a teoretickým (zejména feministickým) konceptualizacím
a analýzám prostituce; (ii) nevzala v potaz r�zné regulatorní reimy, které v sou�asnosti platí v jiných
zemích a (iii) sou�asn� a následkem toho byla nete�ná k blahu osob zabývajících se prostitucí
(p�eván� en), na rozdíl od d�leitého legislativního cíle, který sleduje �ada regulatorních reim�
v zahrani�í. Vechny tyto faktory p�ispívají k nevalné kvalit� legislativních návrh� na regulaci
prostituce na celostátní, jako i na nií (tj. obecní) úrovni.
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Vyhláka hl. m. Prahy �.20/2007.
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Vyhláka m�sta Dubí �. 2/2007.
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§ 46(2) zákona �. 200/1990 Sb.
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P Bur�íková The Way Forward? (La Strada, Praha 2008), str. 20.
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Zákon �. 40/2009 Sb.
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D�vodová zpráva k vládnímu návrhu trestního zákoníku z roku 2009 uvádí § 184b, který je ve verzi z roku
2009 p�e�íslován na 184f n�meckého trestního zákoníku (§ 184f Jugendgefährdende Prostitution;
Strafgesetzbuch (StGB) (BGBl. I S. 3322) FNA 450-2. Zuletzt geändert durch Art.1 42. ÄndG vom 29. 6. 2009
(BGBl. I S. 1658)) jako vzor pro ustanovení o prostituci ohroující morální vývoj d�tí. �eské ustanovení nectí
vzor ve dvou d�leitých aspektech. Za prvé je v n�meckém trestném �inu morální ohroení mládee výslovnou
skutkovou podstatou trestného �inu; musí být napln�n jednáním a úmyslem. �eské ustanovení to nepoaduje a
v d�sledku toho má podstatn� irí rozsah. Proto, zatímco v N�mecku je t�eba nalézt v jednání prostitutky úmysl
ohrozit mláde, v �eské republice posta�uje blízkost koly. Za druhé, maximální trest je v n�meckém oproti
�eskému právu polovi�ní; a k dispozici je i alternativní trest.
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OBCHODOVÁNÍ S S LIDMI
�eská republika (dosud) neratifikovala Palermský protokol ani Úmluvu Rady Evropy proti obchodování
s lidmi.149
V roce 2002 bylo ustanovení o obchodování se enami za ú�elem pohlavního styku genderov�
neutralizováno150 a v roce 2004 bylo ustanovení o obchodování s lidmi novelizováno, aby pokrylo
i jiné formy vyko�is�ování, jako je nap�íklad nucená práce.151 Nový trestní zákoník z roku 2009 p�ebírá
stejné ustanovení a stanoví trest odn�tí svobody v rozsahu dvou a deseti let za obchodování s lidmi
bez p�it�ujících okolností a v rozsahu p�ti a estnácti let odn�tí svobody za r�zné kategorie
obchodování s lidmi za p�it�ujících okolností.152
Soub�n� s rozí�ením definice obchodování s lidmi byla zúena definice skutkové podstaty
kuplí�ství.153 Hranice mezi kuplí�stvím a obchodováním s lidmi vak i nadále z�stává mlhavá. Po�et
p�ípad� byl u obou trestných �in� relativn� malý: v letech 1998 a 2007 bylo vy�eeno v pr�m�ru
zhruba patnáct p�ípad� obchodování s lidmi, tj. vyet�eno a odstíháno, v porovnání s pr�m�rem
stovky p�ípad� kuplí�ství ro�n�.154 Monými p�í�inami malého po�tu stíhání obchodování s lidmi jsou
d�kazní potíe, v neposlední �ad� jde o potíe se sv�deckými výpov��mi, vysoká míra sloitosti
trestného �inu, relativn� nedávné zavedení tohoto trestného �inu do právního �ádu, �asté zm�ny
v právní definici, nedostate�né vyjasn�ní skutkové podstaty a p�ekrývání skutkové podstaty s jinými
trestnými �iny, zejména kuplí�stvím.155
Podle dostupných informací je nejrozí�en�jím ú�elem obchodování s lidmi v �eské republice
nucená práce v jiných sektorech ne v sexuálním pr�myslu a vyko�is�ování v sexuálním pr�myslu.
Závaným problémem je vak skute�nost, e nucená práce není v národní legislativ� podrobn�ji
vymezena ani popsána. Je o ní pouze zmínka v Chart� základních práv a svobod, která obsahuje
ustanovení o jejím zákazu a v trestním zákoníku, jako o jednom z ú�el� obchodování s lidmi. To je
149

D�vody pro neexistenci ratifikace uvád�né Ministerstvem vnitra �eské republiky jsou takové, e �eská
republika (dosud ) nezavedla trestní odpov�dnost právnických osob, co je závazek, který jí vyplývá z t�chto
úmluv. Práce na zavedení správní odpov�dnosti právnických osob za trestné �iny do �eské legislativy probíhají.
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§ 246 140/1961, ve zn�ní zákona �. 134/2002 Sb.
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§ 232a 140/1961, ve zn�ní zákona �. 537/2004 Sb.
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154

Národní strategie ministerstva vnitra pro boj proti obchodování s lidmi 2008  2011 (Ministerstvo vnitra,
Praha, 2008), str. 19 a 20.
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Diskurs viz B Havelková European Gender Euquality Under and After State Socialism: Legal Treatment of
Prostitution in the Czech Republic. (MSt thesis, Oxon, 2009). Rovn� B Hancilova a C Massey Legislation and the
Situation Concerning Trafficking in Human Beings for the Purpose of Sexual Exploitation in EU Member States.
(ICMPD, 2009). Kolektiv autor�.
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v p�ímém rozporu se závazku vyplývajícími z Úmluvy Mezinárodní organizace práce �. 29, která
signatá�e zavazuje ke stíhání nucené práce jako trestného �inu a zajit�ní ú�inných a d�sledn�
ukládaných trest�.156 Ani termín jiné formy vyko�is�ování není zákonem vymezen. Ob� tyto koncepce
je t�eba nutno vyjasnit soudy. Stejné potíe p�sobí skute�nost, e termín jiné formy vyko�is�ování,
který je sou�ástí definice obchodování s lidmi, není jinde definován.
Ob�ti obchodování s lidmi �elí �ad� p�ekáek v p�ístupu ke spravedlnosti.
Za ú�elem implementace poadavk� sm�rnice Rady 2004/81/ES o povolení pobytu ob�tí
obchodování s lidmi �eská republika v roce 2006157 zavedla nový typ povolení k pobytu.158 Sm�rnice
obsahuje z�ejmá ustanovení o právu ob�tí obchodování s lidmi na lh�tu na rozmylenou, b�hem ní
se mohou rozhodnout, zda budou spolupracovat s orgány �innými v trestním �ízení. Podle n�kterých
odborník� je vak vlastní transpozice (§ 42e cizineckého zákona) a její praktický dopad ve vztahu k
ustanovením o lh�t� na rozmylenou vlastn� nepouitelná, protoe policie informuje ob�� o jejím
právu na lh�tu na rozmylenou pouze tehdy, má-li dostate�né d�vody se domnívat, e informace,
které ob�� má, budou pro trestní stíhání d�leité. Tato lh�ta na rozmylenou nemá oporu
v p�ísluných ustanoveních trestního zákoníku,159 �ím se zakládá povinnost vypovídat a sv�d�it
v dob�, kdy se ob�� rozhoduje o spolupráci na trestním stíhání.160
Pokud jde o dlouhodobá povolení k pobytu, tento právní p�edpis p�edpokládá ochranná povolení
pro p�edpokládané ob�ti za podmínky, e spolupracují p�i trestním stíhání a p�eruí styk
s obchodníky s lidmi. Bur�íková, která píe pro organizaci La Strada, argumentuje, e transpozice
sm�rnice z roku 2004161 je p�íli úzká, zejména pokud jde o omezení termínu p�ísluné ú�ady na
orgány �inné v trestním �ízení a chápání spolupráce pouze ve smyslu trestního stíhání a svázání doby
trvání pobytu s tímto trestním stíháním, co znamená, e p�edcházející (vyet�ování) a následující
(nárok na náhradu kody, zejména v ob�anskoprávním �ízení) fáze �ízení by tím nebyly pokryty.162
Dalím bolavým místem je postavení ob�ti v trestním �ízení. Institut utajeného sv�dka se vyuívá jen
z�ídka a ob�ti jsou �asto konfrontovány s lidmi, kte�í s nimi obchodovali.163
Dále musí být osoba, která se domáhá finan�ního odkodn�ní za újmu zp�sobenou obchodováním
s lidmi, uvedena v soudním p�íkazu (a� trestním, ob�anském nebo exeku�ním �ízení). Kv�li tomu není
156

Je t�eba rovn� poznamenat, e �eské nevládní organizace, které poskytují sluby ob�tem obchodování
s lidmi, pozorují, e p�i odhalování nucené práce/vyko�is�ování p�i práci je snazí najít spíe vyko�is�ované mue
ne eny. To m�e být zap�í�in�no skute�ností, e pro sociální pracovníky je obtín�jí vstoupit do prost�edí,
v n�m primárn� pracují eny, jako jsou nap�íklad úklidové firmy, soukromé domácnosti a masání salony. To je
nutno zohlednit p�i odhalování a vyet�ování trestných �in� obchodování s lidmi.
157

§ 42e(3) zákona �. 326/1999 Sb., ve zn�ní zákona �. 161/2006 Sb.

158

�l. 6 2004 Sm�rnice o povoleních k pobytu.

159

Zákon �.141/1961 Sb.

160

P Bur�íková The Way Forward? (La Strada, Praha 2008), str. 7.

161

§ 42e (1) a) zákona �. 326/1999 Sb.

162

Bur�íková (2008), str. 18-20.

163

Tamté, str. 21.
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moné, aby utajený sv�dek náhradu kody získal. Pokud jde o nehmotnou újmu, trestní soudci �asto
odkazují ob�ti obchodování s lidmi na civilní soudy. Zde je závazek zaplatit p�edem soudní poplatek
významným odrazujícím faktorem. Tyto nedostatky nejsou specifické pro ob�ti obchodování s lidmi,
ale jsou p�ekákou v p�ístupu ke spravedlnosti pro genderové násilí v �eské republice (a nejen tam)
obecn�. Jak tento stav shrnul jeden z nejvýznamn�jích poskytovatel� slueb pro ob�ti obchodování
s lidmi: K odkodn�ní ob�tí obchodování s lidmi v �eské soudní praxi dochází jen velmi z�ídka.164
Specifickým problémem pro ob�ti obchodování s lidmi je nedostatek imunity p�ed stíháním za trestné
�iny, k nim dolo v souvislosti s obchodováním s lidmi, nap�íklad pad�lání (cestovních) doklad�,
podvod nebo úv�rový podvod.165 Faktická kontrola obchodníka s lidmi nad svou ob�tí nevylu�uje
trestní odpov�dnost  k zajit�ní této ochrany by bylo t�eba zvlátního ustanovení. Záznam v rejst�íku
trest� vyplývající z tohoto nedostatku znemo�uje ob�tem obchodování s lidmi následn� vydat
povolení k trvalému pobytu.
Vedle tohoto právního rámce stát financuje takzvaný Program podpory a ochrany ob�tí obchodování
s lidmi Ministerstva vnitra �eské republiky166. Tento program, který vychází z provád�cích interních
p�edpis� ministerstva vnitra,167 obsahuje pokyny a sm�rnice pro státní správu, jak reagovat na pot�eby
ob�tí obchodování s lidmi ve spolupráci s poskytovateli slueb (neziskovými nevládními
organizacemi). Program nabízí ob�tem v�tí ochranu ne právní rámec  umo�uje ud�lení
edesátidenní (namísto t�icetidenní) lh�ty na rozmylenou a zahrnuje monost poskytnout pé�i t�m
ob�tem, které nejsou schopny spolupracovat s orgány �innými v trestním �ízení (nap�íklad kv�li jejich
nízkému intelektu, vysoké mí�e psychického strádání a tak dále).168 P�estoe je v sou�asnosti
prun�jí a velkorysejí, libov�le správních orgán�, která je zakotvena v mechanismu tohoto
programu, jako i nedostate�ná právní opora u �ady krok� vykonávaných ve vztahu k ob�tem
obchodování s lidmi (a proto i nedostatek soudního dohledu) je znepokojivá.
S p�ijetím nového trestního zákoníku v roce 2009 vyvstal nový problém. Zákoník zavedl povinnost
oznámit a povinnost p�ekazit trestné �iny (§ 368 a 367) obchodování s lidmi a zbavení osobní
svobody (§ 168 a 170). Podle organizace La Strada �eská republika, o.p.s. a jiných specializovaných
nevládních organizací169 m�e mít oznamovací povinnost související s trestnými �iny obchodování
s lidmi a zbavení osobní svobody (které je �astým prvkem obchodování s lidmi) významný negativní
dopad na praktickou implementaci politik v oblasti prevence. Pracovníci nevládních organizací, kte�í
164

P kachová, P Lomozová. Monosti a limity odkodn�ní obchodovaných osob v �eském právním systému. (La
Strada, Praha, 2010).
165

Bur�íková (2008), p. 25-27.

166

Viz popis ministerstva vnitra (2008), str. 30.

167
Pokyn ministra vnitra �. 64 ze dne 26. �íjna 2007, kterým se v rámci národního koordina�ního mechanismu
pro oblast podpory a ochrany ob�tí obchodování s lidmi z�izuje interdisciplinární pracovní skupina; Metodický
návod prvního nám�stka ministra vnitra �. 5 ze dne 26. �íjna 2007 k fungování Programu podpory a ochrany
ob�tí obchodování s lidmi a jeho institucionálním zabezpe�ení.
168

Ministerstvo vnitra (2008), 30.

169
Tento argument p�eván� vychází ze zkueností organizace La Strada �R, která se zabývá prevencí
bchodování s lidmi od roku 1995. Lobování za zruení zákona podpo�ily i jiné specializované organizace
(zejména Projekt Magdala S�KCH, Rozko bez rizika, Centrum Jana, Diakonie �CE a dalí). Stanovisko organizace
La Strada rovn� podporuje �eskomoravská konfederace odborových svaz�.

50

znají totonost obchodník� s lidmi, mohou �elit trestní odpov�dnosti, pokud je neoznámí ú�ad�m. Tato
ustanovení ohroují ustanovení o ochran� ob�ti obchodování s lidmi, která je zaru�ena
v mezinárodních i národních dokumentech.
Celkov� z�stává postavení ob�tí obchodování s lidmi, kte�í jsou p�ísluníky t�etích zemí, zejména
pokud jde o jejich právo z�stat na �eském území a jejich postavení p�ed soudy, vysoce problematické.
Zkuenost �eských nevládních organizací, které poskytují sluby ob�tem obchodování s lidmi
poukazuje na to, e je-li posuzována nucená práce/vyko�is�ování p�i práci, je snazí odhalit
vyko�is�ovaní mu� ne en.

ZÁV�RY A DOPORU�ENÍ
Je tak z�ejmé, e v oblasti genderového násilí se problematika domácího násilí v posledních letech
dostala do pop�edí zájmu �eské spole�nosti, neziskových organizací a kone�n� rovn� státní sféry,
ale rovn� v této oblasti dolo k realizaci �ady významných zm�n, k zakotvení legislativního rámce p�i
ochran� p�ed domácím násilím, jako i ke zp�tnému promítnutí praktických zkueností do právní
úpravy. Dalí oblasti, jako znásiln�ní, prostituce a obchodování se enami nemá stejnou prioritu
a hlavn� je zapot�ebí revize legislativní úpravy (v p�ípad� prostituce a obchodu s lidmi) a genderov�
citlivého p�ístupu odborné ve�ejnosti (p�edevím v p�ípad� znásiln�ní) a posílení postavení ob�tí
domácího násilí, znásiln�ní a obchodu v trestným �ízení.
Doporu�ení pro oblast domácího násilí:
� Spolu s novým trestním zákoníkem je vnímána pot�eba vytvo�ení nového trestního �ádu. Zám�r
nového trestního �ádu byl schválen vládou dne 20. �ervence 2008, doposud nep�edloilo
Ministerstvo spravedlnosti paragrafované zn�ní nového trestního �ádu, kdy se dá tedy jen t�ko
o�ekávat, e by tento mohl nabýt ú�innosti k 1. lednu 2012 tak, jak se p�vodn� plánovalo. Nový
trestní �ád pak krom� zvýené ochrany pokozených, kterým by m�la být dána k dispozici dalí
práva (nap�. právo na písemné informace o právech pokozeného, právo podat odpor proti
trestnímu p�íkazu), by m�l p�edpokládat zavedení tzv. p�edb�ných opat�ení do trestního �ízení
jako obdoby p�edb�ných opat�ení v rámci ob�anskoprávního �ízení.
� Je pot�eba, aby dolo k zaujetí jasného postoje ve vztahu k osobám násilným, kdy tato
problematika je v sou�asné dob� �eena na individuální bázi jednotlivých neziskových
organizací, kdy s pachateli není komplexn� pracováno na odbourání spole�ensky
nebezpe�ného a neádoucího jednání. V této oblasti také nebylo docíleno ádných zásadních
pokrok�.
� Velkou rezervou na stran� státu pak z�stává rovn� komplexní vzd�lávání pracovnic
a pracovník� vech profesí, kte�í se s ob��mi domácího násilí dostávají do kadodenního
kontaktu, kdy toto vzd�lávání z velké �ásti zaji�uje pouze neziskový sektor.
� Je pot�eba otev�ít problematiku d�tí jako sekundárních ob�tí domácího násilí, která se sice
v posledním období dostává do pop�edí p�i r�zných setkáních odborník� ohledn� problematiky
domácího násilí, avak doposud nedolo ze strany státních orgán� k formulování jednotné
koncepce, která by z�eteln� ur�ila priority v této oblasti.
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� V neposlední �ad� je nutné zvýit informovanost nejen u jednotlivých orgán�, ale také posunout
provázející spole�enské stereotypy o domácím násilí jak u ve�ejnosti, tak v médiích a reklam�.
Domácí násilí nesmí být nadále spole�ností tolerováno a marketingov� zneuíváno.
Doporu�ení pro potírání trestného �inu znásiln�ní:
� Ministerstvo vnitra a Prezidium Policie �R by m�lo sledovat a vyhodnocovat statistiku nejen
v p�ípadech nahláení a objasn�nosti p�ípad� znásiln�ní, ale v p�ípad� míry úmrtnosti p�ípad�
(tzv. attrition rate).
� Posílit postavení pokozených v trestním �ádu tak, aby mohli ádat odkodn�ní za morální
újmu, a to b�hem trestního �ízení. Zajistit tuto monost i pro ob�ti trestných �in�, u kterých
pachatel není znám �i dopaden.
� Vzd�lávat odbornou ve�ejnost, která p�ijde do styku s ob��mi a pachateli sexuální trestné
�innosti, konkrétn� se jedná o soudce, státní zástupce, policii a sociální pracovníky/pracovnice
v sociálních slubách, léka�e, klinické psychology a soudní znalce.
� Vypracovat doporu�ení a zajistit zavád�ní do praxe pro orgány �inné v trestném �ízení tak, aby
se ob�ti nevystavovaly druhotné viktimizaci. Jedná se nap�íklad o vyslýchání ve zvlátních
výslechových místnostech, pouívání audio a video nahrávek pro zamezení opakování
výslechu, provád�ní sv�deckých výpov�dí prost�ednictvím video-link�, monost vykázání
obalovaného v hlavním lí�ení mimo jednací sí� (ne pouze ve vztahu k ohroení pravdivosti
výpov�di), výslech prost�ednictvím psychologa �i psychiatra, povinné zastoupení obvin�ného
advokátem pro výslech ob�ti �i monost utajení adresy nebo i dalích osobních údaj�, pokud
tím není zasahováno do práva obvin�ného na �ádnou obhajobu.
� Posílit kapacitu interven�ních center a neziskových organizací, které poskytují pomoc (azylové
bydlení, právní a psychologické poradenství) ob�tem znásiln�ní, a vyuít jejich odbornosti
a zkuenosti p�i vypracovávání doporu�ení.
Doporu�ení pro oblast prostituce a obchodu s lidmi:
�

Zvýit v �eské republice pov�domí mezi tv�rci politik a subjekty, které p�ijímají rozhodnutí,
o r�zných monostech politik v oblasti regulace prostituce a na základ� vyhodnocení moných
regulatorních systému vypracovat takový návrh, který bude zohled�ovat postavení osob
v prostituci.

�

Vymezit a definovat podrobn�ji národní legislativu nucenou práce, co je v p�ímém rozporu
se závazku vyplývajícími z Úmluvy Mezinárodní organizace práce.

�

Posílit postavení ob�ti obchodování v trestním �ízení, dále vyuívat více institut utajeného
sv�dka, monost poskytování imunity v p�ípad� sv�dectví a finan�ní náhrady.

�

Zruit oznamovací povinnost související s trestnými �iny obchodování s lidmi, která vznikla
s p�ijetím nového trestního zákoníku v roce 2009.
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ENY A HOSPODÁ�STVÍ

F. STRATEGICKÉ CÍLE  ENY A HOSPODÁ�STVÍ
F. 1 Podporování ekonomických práv a ekonomické nezávislosti en v�etn� p�ístupu k zam�stnání,
p�ísluných pracovních podmínek a kontroly nad ekonomickými zdroji
F. 2 Usnadnit rovnoprávný p�ístup en ke zdroj�m, zam�stnání, na trh a do obchodu
F. 3 Zajistit obchodní slubu, kolení a p�ístup na trhu, k informacím a technologiím, obzvlát� pro eny s
nízkým p�íjmem
F. 4 Posílit ekonomickou kapacitu en a komer�ní kapacitu
F. 5 Eliminovat segregaci v zam�stnání a vechny formy diskriminace v zam�stnání
F. 6 Podporovat slad�ní práce a rodinných povinností pro eny i mue

Alexandra Jachanová Dolealová, Hana Víznerová (postavení migrantek na pracovním trhu)
Ekonomická nezávislost en je jednou ze základních podmínek rovnosti en a mu�. Vzhledem
k tomu, e rovné p�íleitosti na trhu práce jsou jedním z hlavních prvk� politiky zam�stnanosti
Evropské unie, je jim i v �eské republice v�nována z 12 kritických oblastí Pekingské ak�ní platformy
(dále PAP) nejvyí pozornost. P�esto na �eském trhu práce nadále sledujeme výrazné nerovnosti.

POSTAVENÍ EN NA PRACOVNÍM TRHU (P�ETRVÁVAJÍCÍ NEROVNOSTI A P�EKÁKY)
I kdy je v �eské republice zam�stnanost en 57,3%170, co tém�� dosahuje cíle zvoleného pro rok
2010 v Lisabonské strategii171, tedy 60procentní zam�stnanosti en, jejich postavení na trhu práce je
znevýhodn�né. Hlavními nedostatky, které p�etrvávají a znevýhod�ují eny na �eském trhu práce,
jsou segregace trhu práce podle sektor�, obor� a pozic, diskriminace, obtíná reintegrace na trh práce
po rodi�ovské dovolené a nemonost skloubit rodinný ivot s pracovním. Jak upozor�ují K�íková,
Penner a Peterson, vechny tyto faktory mají vliv na nerovnost ve mzdách, které pro n�které skupiny
en (osam�lé matky, eny po rodi�ovské dovolené, eny s malými d�tmi obecn�, eny starího v�ku,
170 Eurostat 2007: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/> [cit. 2010-02-18] Míra zam�stnanosti en je podíl
zam�stnaných en ve v�ku 15-64 let na populaci en tého v�ku.
171 Lisabonská strategie byla odsouhlasena na zasedání Evropské rady v Lisabonu v b�eznu 2000 s cílem pro
Evropskou unii stát se nejkonkurenceschopn�jí a nejdynami�t�jí sv�tovou ekonomikou s trvale udritelnými
místy a v�tí sociální soudrností. Proto byly stanoveny celkové cíle zam�stnanosti (70%) a míry zam�stnanosti
en (více ne 60%) pro rok 2010. P�esné zn�ní lisabonské strategie a její cíle lze nalézt na stránkách Evropské
komise.
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eny etnických a národnostních menin) p�edstavují vysoké riziko sociálního vylou�ení.172 Nerovnosti
prohlubuje finan�ní krize a protikrizová opat�ení jsou navrhována a realizována bez sledování dopad�
na eny a mue.173

SLAD�NÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO IVOTA
V �eské republice je nejvyí rozdíl mezi zam�stnaností bezd�tných en a zam�stnaností en
s malými d�tmi z celé EU. Pokud srovnáme míru participace na trhu práce u en ve v�ku 20-50 let,
zjistíme, e v �eské republice �iní rozdíl mezi ekonomickou aktivitou matek d�tí do 6 let v�ku
a ostatními enami tém�� 40%.174 Tento fenomén zap�í�i�ují r�zné faktory, nap�. e jsou eny na trhu
práce diskriminovány na základ� svého rodi�ovství, nemonost pracovat v rámci flexibilních
pracovního pom�r�, nedostatek za�ízení pé�e o d�ti, neexistence dlouhodobé koncepce státu
v oblasti rodinné politiky.
Z mnohých výzkum� (nap�. výzkum Ipsos Tambor pro Gender Studies v roce 2009 mezi matkami d�tí
do 10 let nebo rozhovory v rámci projektu I my m�e být kamarádka175) vyplývá, e matky malých
d�tí mají velký zájem o �áste�né úvazky, které by jim dle jejich názoru v kombinaci s vhodnou pé�í
o d�ti pomohly skloubit pracovní ivot s rodinným a umonily jim vrátit se na trh práce d�íve ne
po t�ech, �ty�ech �i více letech. Pouze malé procento z nich má ale monost takovýchto úprav
vyuívat. Volnou pracovní dobu vyuívá 27% zam�stnaných otc� a 17% zam�stnaných matek.
Zkrácený úvazek má monost vyuívat celkov� asi 8% en a 2% mu�, práci z domova má monost
vyuívat zhruba 10% otc� a 5% matek.176
Znevýhodn�ní en prohlubuje nedostate�né rozd�lení domácích prací a pé�e o d�ti mezi mue
a eny. Podíl otc� �erpajících rodi�ovskou dovolenou stále z�stává velmi nízký - v posledních letech
se pohyboval od 0,78% v roce 2001 do 1,30% v roce 2007. V posledních dvou letech (2006-2007)
se podíl mu� na rodi�ovské dovolené dokonce mírn� sniuje.177 Znevýhodn�ny jsou také osoby
pe�ující o osobu blízkou (nap�. nemocné rodi�e).

172 K�ÍKOVÁ, A.  PANNER, A.M.  PETERSON, T. Genderové nerovnosti v odm��ování na stejné pracovní
pozici: sociální vylou�ení en. Gender/rovné p�íleitostí/výzkum: marginalizované skupiny en a (mu�). Ro�ník
9, �íslo 2/2008. s 55-66.
173 �eská enská lobby n�kolikrát vyzývala vládu a politické strany, aby se v�novaly odliným dopad�m finan�ní
krize na eny a mue. Výzva: <http://www.czlobby.cz/tiskove-zpravy/63-7/financni-krize-a-zeny-vyzva-politickereprezentaci/> (cit. 2010-02-21)
174 EU Labour Fource Survey in K�ÍKOVÁ, A.  VOHLÍDALOVÁ, M. Kdo se bojí zam�stnané matky. In Práce a
pé�e. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. Kapitola 5. s. 85-104.
175
Rozhovory s matkami absolvujícími speciální po�íta�ový kurz zam��ený na zvýení jejich úrovn� práce na PC,
po�ádané organizací Attavena, o.p.s. MA�ÍKOVÁ, H. Mate�ství, rodina a práce z pohledu matek malých d�tí.
Gender/rovné p�íleitostí/výzkum: marginalizované skupiny en a (mu�). Ro�ník 9, �íslo 2/2008. s 45-54.
176
Výzkum Rodi�e 2005 in K�ÍKOVÁ, A.  VOHLÍDALOVÁ, M. Kdo se bojí zam�stnané matky. In Práce a pé�e.
Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. Kapitola 5. s. 85-104.
177

Analýza: Kundra, Lucie (2008): Legislativní monosti podpory aktivního otcovství. Otev�ená spole�nost, o.p.s.
 Centrum ProEquality.
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DISKRIMINACE
eny se setkávají s diskriminací ji p�i p�ístupu do zam�stnání  v pracovních pohovorech,
nedostávají stejnou mzdu za stejnou práci, nemají stejné ance v kariérním postupu, setkávají se
sexuálním obt�ováním.178
V posledním výzkumu, který si zadala organizace Gender Studies a jen se zabýval zjit�ním situace
matek d�tí do 10 let (600 respondentek) ve velkých m�stech v �R, 54% respondentek uvedlo, e se
osobn� setkalo s diskriminací v souvislosti s rodi�ovstvím �i mate�stvím, 70% respondentek zná
n�koho ve svém okolí, kdo se s diskriminací v souvislosti s rodi�ovstvím osobn� setkal nebo jí byl
vystaven. Nej�ast�ji se eny ze strany potencionálních zam�stnavatel� setkávají p�i p�ijímacím
pohovoru s otázkami ohledn� po�tu d�tí a moností hlídání (63%), nep�ijetí do zam�stnání (43%)
anepovolení niího ne plného pracovního úvazku (35%).179 To potvrzuje i výzkum Rodi�e 2005,
podle kterého více ne �tvrtina matek n�kdy p�i p�ijímání do zam�stnání nebo n�kdy b�hem pracovní
dráhy m�la pocit, e je na ní kladena podmínka nemít v nejblií dob� d�ti a nenastoupit na
mate�skou �i rodi�ovskou dovolenou. Celá polovina sou�asných matek m�la v zam�stnání n�kdy
pocit, e je na ní kladen poadavek nez�stávat p�íli �asto doma s nemocnými d�tmi.180

HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ SEGREGACE 181
eny v �eské republice (jako i jinde v Evropské unii) mají vyí vzd�lání ne mui: ve v�kové skupin�
25-39 let procento en s maturitou výrazn� p�evýilo procento mu� s maturitou (eny 44,7%, mui
32,4%). Vysokokola�ek je v této skupin� u jen o 1,5 procentního bodu mén� ne vysokokolák�,
p�i�em mezi studujícími na vysokých kolách v roce 2008 tvo�ily eny 55% z celkové populace
studujících vysokých kol.182
V manaerských pozicích se ale eny vyskytují jen z�ídka. Výzkumná zpráva Výzkumného ústavu
práce a sociálních v�cí z roku 2006 uvádí, e pouze 4 procenta en dosahují nejvyích pozic
vedoucích a �ídících pracovník�.183 Mezi zákonodárci, vedoucími a �ídícími pracovníky dle klasifikace

178

Sexuálnímu obt�ování se více v�nuje kapitola Lidská práva en.

179

Kvantitativní výzkum Ipsos Tambor pro Gender Studies mezi zam�stnanými matkami d�tí do 10 let na téma
slad�ní pracovního a rodinného ivota. Zpráva z výzkumu ke staení:
<http://zpravodaj.feminismus.cz/clanek.shtml?x=2192525&als[nm]=2192529> (cit. 2010-02-21)

180 Výzkum Rodi�e 2005 in K�ÍKOVÁ, A.  VOHLÍDALOVÁ, M. Kdo se bojí zam�stnané matky. In Práce a pé�e.
Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. Kapitola 5. s. 85-104.
181 Segregace práce/zam�stnání: Koncentrace en a mu� v ur�itých typech zam�stnání a na r�zných úrovních
�inností, p�i�em monosti en jsou omezen�jí ne monosti mu� (horizontální segregace). eny také
vykonávají práci nií úrovn� (vertikální segregace). (cit. 2010-02-21)
<http://www.feminismus.cz/slovnicek.shtml>
182 Genderová ro�enka kolství. 2009. Praha: ÚIV. Dostupné z http://www.uiv.cz/clanek/126/1738
183 DUDOVÁ., R.  K�ÍKOVÁ, A.  FISCHLOVÁ, D. Gender managementu: kvalitativní výzkum podmínek a
nerovností v �R. [cit. 2010-02-21] <http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_207.pdf>
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�eského statistického ú�adu byly eny v roce 2007 zastoupeny 28,6 procenty.184 Zam�stnané eny
nej�ast�ji pracují jako technické, zdravotnické a pedagogické pracovnice, do této kategorie spadá
27,6% zam�stnaných en, na druhém míst� jsou zastoupeny v kategorii provozní pracovníci
ve slubách a obchod� a na t�etím v kategorii nií administrativní pracovníci.185 eny jsou více
zam�stnány v mén� placených odv�tvích, jako jsou sluby, vzd�lávání, zdravotnictví, ve�ejná
správa.186

NEROVNOST VE MZDÁCH
Nerovnost mezd en a mu� je do jisté míry d�sledkem toho, e eny a mui zastávají r�zné pozice
na trhu práce, ale v ur�ité mí�e se jedná o �istou diskriminaci. V roce 2007 �inil medián mezd en
80,2% mediánu mezd mu�. Pr�m�rná mzda en je 75,2% pr�m�rné mzdy mu�.187 Feminizované
obory, nap�. kolství �i zdravotnictví, jsou výrazn� h��e placené oproti výd�le�n�jím obor�m, jako
jsou nap�íklad informa�ní a komunika�ní technologie, kde je zastoupení en naopak na velmi nízké
úrovni. Nízké zastoupení en v �ídících pozicích sniuje pr�m�rnou mzdu en.
Rozsáhlé kvantitativní et�ení Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK (CERGE)
ukázalo, e platové rozdíly mezi mui a enami existují i p�i srovnání plat� v detailním zam�stnání
ve stejné firm�. Pr�m�r rozdíl� v hodinových platech en a mu� zde �iní 11-12%.188 Tento rozdíl lze
povaovat �ist� za diskriminaci.

LEGISLATIVA, POLITIKY A AKTIVITY V �ESKÉ REPUBLICE
LEGISLATIVA ZAKAZUJÍCÍ DISKRIMINACI NA TRHU PRÁCE
Legislativa �eské republiky zakazuje diskriminaci v zam�stnání, konkrétn� zákoník práce, zákon
o zam�stnanosti, zákon o mzd�, odm�n� za pracovní pohotovost a pr�m�rném výd�lku a nov� také
184 Zam�stnaní v NH podle klasifikace zam�stnání KZAM (VPS). Zaost�eno na eny a mue. Praha: �eský
statistický ú�ad. 2008.
185 eny a mui v datech. Ú�ad vlády a �eský statistický ú�ad. 2008.
186 To je také d�sledek genderové nerovnosti v �eském vzd�lávacím systému, která nespo�ívá ani tak ve
vertikální segregaci (nerovnost ve výi dosaeného vzd�lání), ale v segregaci horizontální, tj. oborové. To, jaké
obory eny nejvíce studují, bude ovliv�ovat i jejich budoucí p�íjem. Finan�ní návratnost vzd�lání pro eny je nií
ne pro mue, nap�íklad mui s maturitou vyd�lávají v pr�m�ru více ne eny s vyím odborným vzd�láním,
mui s vyím pomaturitním vzd�láním vyd�lávají o n�co více ne eny s vysokokolským diplomem a rozdíly
mezi platem en a mu� je nejvyí v kategorii vysokokolsky vzd�laných osob (více v kapitole eny a
vzd�lávání).
187

Zaost�eno na eny a mue. Praha: �eský statistický ú�ad. 2008. Rozdíl v mediánových mzdách je nií
z d�vodu toho, e nezohled�uje vysokop�íjmové skupiny, kde jsou zastoupeni p�eván� mui.
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JURAJDA, .  MÜNICH, D. Relativní postavení en na trhu práce v �eské republice: shrnutí z výzkumu. In
Kariéra  rodina  rovné p�íleitosti. Výzkumy postavení en a mu� na trhu práce. Praha: Gender Studies, o.p.s.,
2006. s. 13-19.
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zákon o rovném zacházení a o právních prost�edcích ochrany p�ed diskriminací a zm�n� n�kterých
zákon�, tzv. antidiskrimina�ní zákon. Zákoník práce (65/1965 Sb.) proel v souvislosti s p�ípravou
�eské republiky na vstup do Evropské unie v roce 2001 harmoniza�ní novelou a v roce 2004
Euronovelou, kdy byl stanoven zákaz p�ímé a nep�ímé diskriminace, vý�et diskrimina�ních znak�,
vymezení základních pravidel pro p�ijímání pozitivních opat�ení, blií definice pojm� p�ímá a nep�ímá
diskriminace, obt�ování, sexuální obt�ování. Od roku 2007 byl platný nový zákoník práce (262/2006
Sb.), který v úprav� rovného zacházení a zákazu diskriminace odkazuje na zvlátní právní p�edpis 
antidiskrimina�ní zákon  jak o definice základních jev� souvisejících s diskriminací, tak i v úprav�
právních prost�edk� ochrany p�ed nimi. Antidiskrimina�ní zákon je v platnosti od zá�í 2009. V období
2007 a zá�í 2009 existovalo v �eské republice legislativní vakuum, kdy zákoník práce odkazoval
v oblasti diskriminace na neexistující právní p�edpis.189 Zákon o mzd�, odm�n� za pracovní
pohotovost a pr�m�rném výd�lku (1/1992 Sb.) v § 4a na�izuje stejnou mzdu za stejnou práci
a za práci stejné hodnoty. Zákon o zam�stnanosti (435/2004 Sb.) definuje sexuální obt�ování jako
diskriminaci a zakazuje diskriminaci v p�ístupu do zam�stnání.
Po formální stránce nazna�ují legislativní zm�ny, e �eská republika reaguje na strategické opat�ení
eliminovat vechny formy diskriminace v zam�stnání. Je vak nutné zabývat se tím, jak jsou
legislativní opat�ení uplat�ována v praxi a jaké mají reálné dopady. V �eské republice se dlouhodob�
naráí na nízkou vymahatelnost práva soudy a i ur�itou bagatelizaci diskriminace ze strany kontrolních
ú�ad�.
Podle právni�ky a odbornice na antidiskrimina�ní právo, Barbary Havelkové, nabízí rozhodnutí
obecných soud� v antidiskrimina�ních kauzách velmi smutný obrázek: Malá citlivost k ú�elu a cíl�m
antidiskrimina�ního práva obecn� jako i jednotlivým jeho institut�m, a to jak v rovin� hmotn�právní,
tak v rovin� procesní, je z�etelná nejen u niích soud�, ale bohuel té, nebo dokonce zejména,
u Nejvyího soudu �R190
Co se týká kontrolní �innosti správních orgán� není situace o mnoho lepí. Ze souhrnných zpráv
o �innosti Státního ú�adu inspekce práce (z let 2006-2009) vyplývá, e nerovné zacházení
a diskrimina�ní chování je ve v�tin� p�ípad� vnímáno jako neoprávn�né nebo jako stínosti
permanentních nespokojenc�.191 P�itom je obecn� známo, e osoby, u kterých k diskriminaci opravdu
dochází, jen málokdy podají stínost na relevantní orgány.192 Dále ze zpráv SÚIP není z�ejmé, jak
inspektoráty postupují p�i podn�tech na nerovné zacházení, nikde není �eena otázka sexuálního
obt�ování/obt�ování na základ� pohlaví a otázka, jak pracují s metodikou rovného odm��ování.
Obecné pov�domí o diskriminaci na trhu práce je velmi nízké, v �eské republice doposud neprob�hla
vládní kampa� poukazující na diskriminaci na trhu práce. To potvrzuje fakt, e podle Eurobarometeru
189

I v této dob� platily pro �eskou republiku sm�rnice EU (které jsou nad�azené národní legislativ�), neznamená
to tedy, e by diskriminace na trhu práce byla v té dob� v �R v souladu se zákonem.
190

HAVELKOVÁ, B. Právo a rovnost en a mu�. In Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných
p�íleitostí en a mu� 2008. Praha: Nadace Open Society Fund, 2008. Kapitola 3, s. 32-61.
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Zprávy o �innosti Státního ú�adu inspekce práce, dostupné z
http://www.suip.cz/default/drvisapi.dll?MIval=/www/rubrika.html&v_prb_id=7&v_id_name=doc1&v_wdt=2
(cit. 2010-02-21)
192

nap�. konstatuje Zpráva o stavu lidských práv v �eské republice v roce 2007, s.62.
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/dokumenty/zpravy-lidska-prava-cr/ZPRAVA_LP_2007.pdf. (cit. 2010-0221)
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(2006) by pouze 31% �ech� znalo svá práva, pokud by se stali ob�tí diskriminace. Diskriminaci
na základ� pohlaví na trhu práce �eí p�eván� neziskové organizace (Gender Studies, Aperio), které
poskytují právní poradenství v oblasti diskriminace. Gender Studies také realizovala rozsáhlou
kampa� Nenechte se diskriminovat a nedovolte to jiným.193

RODINNÁ POLITIKA 194
Za ú�elem zlepení pozice en na trhu práce prob�hla reforma �erpání rodi�ovského p�ísp�vku, kdy
od ledna 2008 nabylo platnosti tzv. t�írychlostní �erpání rodi�ovského p�ísp�vku.195 Radka Dudová ze
Sociologického ústavu Akademie v�d upozor�uje, e v systému t�írychlostního �erpání ale nemají
vichni stejné podmínky, nap�. matka samoivitelka, která pracuje za 15 000 K� hrubého, nebude mít
nárok na volbu dvouletého pobírání, i kdy plánuje za�ít pracovat ji ve dvou letech dít�te. N�které
skupiny jsou systémem t�írychlostní dovolené znevýhodn�ny. Jedná se nap�. o studentky, které
nemají nárok na zvýený ani základní p�ísp�vek (tedy dvouletý �i t�íletý), ale mají monost zvolit
pouze �ty�letou nejnií variantu.196 Dvouletou rodi�ovskou dovolenou si mohou vybrat pouze eny
s vysokým p�íjmem.
Koncepce mate�ské a rodi�ovské dovolené (v�etn� �erpání pen�ité pomoci v mate�ství
a rodi�ovského p�ísp�vku), ve spojení se za�ízeními pé�e o d�ti, má zásadní vliv na (ne)participaci
en na trhu práce. I kdy jsou délka a výe rodi�ovského p�ísp�vku �asto n�kterými politiky a
politi�kami povaovány za p�íli t�dré, v kombinaci s v podstat� neexistující nabídkou za�ízení pé�e
o d�ti do t�í let je pro rodi�e tém�� nemoné vracet se na trh práce d�íve ne ve t�ech letech v�ku
dít�te. Proto není ani p�íli vyuívaná dvouletá varianta pobírání rodi�ovského p�ísp�vku, protoe je
velmi malá ance umístit dvouleté dít� do za�ízení pé�e o d�ti. V �eské republice je v sou�asné dob�
umíst�no v jeslích zhruba 1% d�tí, protoe kapacity jeslí nejsou vyí.197 K nevyuívání jeslí dochází
také z toho d�vodu, e rodi�e, kte�í v nich umístí dít� více ne 5x za m�síc, ztrácí rodi�ovský
p�ísp�vek (v hodnot� v základní variant� 7.600 K�/m�sí�n�) a navíc za jesle platí n�kolikanásobn�
vyí �ástku ne za mate�skou kolu.
V roce 2008 p�ipravilo Ministerstvo práce a sociálních v�cí pod vedením ministra Petra Ne�ase tzv.
prorodinný balí�ek198, ten m�l reagovat na nedostatek za�ízení pé�e o d�ti. Balí�ek obsahoval
193

Více k problematice antidiskriminace naleznete v kapitole Lidská práva en.

194
P�ísp�vek se zde zam��í na politiku pé�e, resp. opat�ení zam��ených na pé�i o d�ti, tzn. mate�ská a
rodi�ovská dovolená, �erpání pen�ité pomoci v mate�ství a rodi�ovského p�ísp�vku, za�ízení pé�e o d�ti a
opat�ení usnad�ující slad�ní osobního a pracovního ivota.
195
Více o t�írychlostním �erpání rodi�ovského p�ísp�vky se m�ete do�íst v �lánku Otázky a odpov�di:
T�írychlostní �erpání rodi�ovského p�ísp�vku:
http://zpravodaj.feminismus.cz/clanek.shtml?x=2071213&als[nm]=2071079
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DUDOVÁ, R. Promarn�ná ance na zm�nu: zhodnocení reformy rodi�ovského p�ísp�vku. In Práce a pé�e. 1.
vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. Kapitola 2, s. 29-50.
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Naprosto alarmující nedostatek za�ízení pé�e o d�ti, které by v kombinaci s flexibilními pracovními úvazky
enám usnad�ovaly skloubit rodinný a pracovní ivot, p�iznává Vládní zpráva +15 hodnotící pln�ní Pekingské
deklarace a platformy pro akci �eskou republikou.
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Celé zn�ní prorodinného balí�ku naleznete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních v�cí.
(cit. 2010-02-18)

58

alternativy jako je firemní minikolka a institut vzájemné rodi�ovské dovolené. Ze zkuenosti
zam�stnavatel� ale vyplynulo, e minikolky mají pro zam�stnavatele velkou �adu limit�, a to
p�eván� z d�vod� omezení kapacity na �ty�i d�ti v jedné minikolce, kdy z�izování firemních kolek
zvaují p�eván� velké firmy, které pot�ebují v�tí kapacitu a pro které je z�izování kolek podle
sou�asných zákonných moností nesplnitelné.199 Institut vzájemné rodi�ovské výpomoci postrádal
kontrolu a relevantní vzd�lávání jejich poskytovatel�. Nutno zd�raznit, e ani jeden z návrh� by
nedokázal uspokojit nedostate�nou nabídku za�ízení pé�e o p�edkolní d�ti, p�eván� d�ti do t�í let.
200

Pozitivním krokem v oblasti rovnosti en a mu� je, e od 1. 1. 2009 je v platnosti zákon
o nemocenském pojit�ní, který zavedl nárok pro mue na pen�itou pomoc v rodi�ovství od sedmého
týdne narození dít�te za stejných podmínek, za jakých enám náleí pen�itá pomoc v mate�ství,
a monost prost�ídat se p�i pe�ování o osobu blízkou. Na druhou stranu negativním krokem je sníení
pen�ité pomoci v mate�ství o p�iblin� 20 procent pro rok 2010 v rámci úsporných opat�ení
reagujících na finan�ní krizi.201 Od roku 2010 nárok na oet�ovné vznikne a od 4. kalendá�ního dne
pot�eby oet�ování dít�te, tzn. e za první t�i dny nebude rodi�i náleet ani náhrada mzdy nebo platu
ani oet�ovné a bude doma zdarma, co m�e mít velmi negativní vliv nap�. na matky samoivitelky.

INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPE�ENÍ 202
V souvislosti s pln�ním PAP pro akci p�ijala �eská republika v roce 1998 dokument Priority a postupy
vlády p�i prosazování rovnosti en a mu�. Sou�ástí priorit je také bod zajit�ní rovných p�íleitostí
en a mu� v p�ístupu k ekonomické aktivit�.203 Jak zmi�ují Stínové zprávy v oblasti rovného
zacházení a rovných p�íleitostí en a mu� 2004, 2006 a 2008, zprávy o pln�ní t�chto strategických
cíl� jsou vesm�s natolik vágní, zavád�jící a irelevantní, e v podstat� nelze posoudit, zda je v�tina
opat�ení pln�na. Vláda navíc zcela rezignuje na �eení dalích klí�ových aspekt� rovného zacházení,
p�edevím na ú�inné �eení vertikální a horizontální segregace podle pohlaví 204 Pln�ní
199

Firemní za�ízení pé�e o d�ti z pohledu firem, agentur a ministerstev. TZ Gender Studies. 9.2.2009
http://www.feminismus.cz/fulltext.shtml?x=2147176 (cit. 2010-02-21)

200
Za zmínku také stojí, e b�hem �eského p�edsednictví v Evropské unii se ministr práce a sociálních v�cí
pokusil zpochybnit Barcelonské cíle, které �lenským stát�m ukládají do roku 2010 zajistit institucionální pé�i pro
nejmén� 90% d�tí ve v�ku od t�í let a do v�ku povinné kolní docházky a pro nejmén� 33% d�tí mladích t�í let.
Barcelonské cíle, které byly za�len�ny mezi ukazatele Lisabonské strategie v roce 2002, m�ly odstranit p�ekáky
ú�asti en na trhu práce a s p�ihlédnutím k poptávce po za�ízeních pé�e o d�ti a struktu�e nabídky t�chto slueb.
(Evropská komise. http://ec.europa.eu) V oblasti za�ízení pé�e o d�ti do t�í let �eská republika zdaleka
zmi�ovaný cíl nespl�uje.
201

Toto opat�ení kritizují i �lenové a �lenky Výboru pro sla�ování rodinného, soukromého a pracovního ivota.
Zabývejte se mate�skou: otev�ený dopis poslanc�m a poslankyním Poslanecké sn�movny Parlamentu �R.
http://www.feminismus.cz/fulltext.shtml?x=2216575 (cit. 2010-02-18)

202

D�kladn�ji se institucionálním zabezpe�ením zabývá separátní kapitola

203

Jakým zp�sobem byly tyto body pln�ny, naleznete ve Stínových zprávách v oblasti rovného zacházení a
rovných p�íleitostí en a mu� 2004, 2006 a 2008.
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PAVLÍK, P. - SIMERSKÁ, L. Zajit�ní rovného zacházení se enami a mui v p�ístupu k ekonomické aktivit�. In
Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných p�íleitostí en a mu�. Praha: Gender Studies, o.p.s.,
2004. Kapitola 5, s. 47-70.
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mezinárodních závazk� koordinuje Odd�lení pro rovnost en a mu�, které od roku 2008 sídlí
na Ú�adu vlády pod ministrem pro lidská práva a národnostní meniny.205 I kdy jsou ve vládní zpráv�
o pln�ní PAP u p�íleitosti patnáctého výro�í206 zmi�ovány projekty, které odd�lení v minulosti
v oblasti ekonomické aktivity en realizovalo, nejsou zde zmín�ny ádné konkrétní výstupy.
Ministerstva odpov�dná za pln�ní v�tiny úkol� souvisejících s ekonomickou aktivitou en jsou
Ministerstvo práce a sociálních v�cí a Ministerstvo kolství mládee a t�lovýchovy. Ministerstvo práce
a sociálních v�cí se v této oblasti po p�esunutí odd�lení pro rovnost en a mu� v�nuje p�eván�
rodinné politice, viz nap�. zmi�ovaný prorodinný balí�ek. Krom� toho v�novalo MPSV vysokou
pozornost priorit� rovných p�íleitostí na trhu práce p�edevím díky Iniciativ� spole�enství EQUAL
(2005-2008), v rámci které bylo realizováno n�kolik obsáhlých projekt� zam��ených na rovné
p�íleitosti en a mu�.207 Ministerstvo, jakoto �ídící orgán, vypisovalo výzvy, ze kterých se
podporovaly projekty s cílem posílit postavení en na trhu práce. Mezi t�mito projekty vak byly i ty,
které evidentn� nespl�ovaly princip genderové rovnosti na trhu práce, a to p�edevím ty, které
nabízely rekvalifika�ní kolení pro eny v oblastech typicky enských (nap�. asistentka �editele,
pracovnice v sociálních slubách). Tyto rekvalifika�ní kurzy zcela opomíjely zohled�ovat aspekt
genderové horizontální segregace na trhu práce a ve svém d�sledku p�ispívaly ke stereotypizujícímu
obrazu en-matek a pe�ovatelek o d�ti a domácnost.208

POSTAVENÍ MIGRANTEK NA TRHU PRÁCE A MONOSTI KOMBINACE RODINNÉHO A
PRACOVNÍHO IVOTA
Do oblasti hospodá�ství spadá i postavení en migrantek v �eské republice. Problematické situace a
p�ekáky v integraci, které se dotýkají migrantek ijících v �R, p�esahují do oblastí jako p�ístup
ke zdravotní pé�i a p�ístup státu k jejich integraci do �eské spole�nosti.209 Poznatky o postavení této
skupiny en vychází z výzkum� Evropské kontaktní skupiny i jiných organizací a také ze zkueností
s prací s enami migrantkami ve výzkumných, vzd�lávacích a dalích aktivitách nevládní organizace.
Ze statistických údaj� vyplývá, e eny cizinky jsou ekonomicky aktivní více v zam�stnaneckém
postavení ne v podnikatelské sfé�e. K 30. 6. 2009 m�lo platné povolení k zam�stnání celkem 34 688
en, tj. 34,1% z celkového po�tu cizinc�, mezi cizinci z t�etích zemí v postavení zam�stnanc� bylo
7 643 en, tj. 48, 04% z celkového po�tu této kategorie cizinc� a mezi cizinci s ivnostenským
oprávn�ním bylo 23 878 en (tj. 28,59%).210

205

Od svého zaloení v roce 1998 do roku 2008 fungovalo na Ministerstvu práce a sociálních v�cí.

206

Platforma byla schválena a ratifikována v zá�í 1995 v Pekingu,
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/index.html (cit.2010-03-17)

207

Více informací na: http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=1, (cit.2010-03-17)

208
Hynková, M., Machovcová, K., Souralová, A.: Zajit�ní rovného p�ístupu en a mu� k ekonomické aktivit� in
Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných p�íleitostí en a mu�. Praha: Open Society Fund Praha.
2008.
209

Tyto �ásti jsou blíe popsány v kapitole eny a lidská práva a eny a zdraví.
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Horáková, M. 2009. Mezinárodní pracovní migrace v �R. Bulletin �. 23. Praha: VÚPSV.
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V praxi se eny migrantky setkávají s problémem vícenásobné diskriminace a znevýhodn�ní
(d�vodem je v�k, gender, etnicita, národnost, sociální status, dosaená úrove� vzd�lání a dalí), a to
v p�ístupu k zam�stnání, ale také v p�ístupu ke vzd�lání a informacím, které je pro p�íchozí nezbytným
krokem ke zvýení ancí nejen k ekonomické integraci. Dostate�ná informovanost je d�leitým
p�edpokladem k za�len�ní do sociálních, kulturních a ob�anských struktur majoritní spole�nosti.
Nerovné p�íleitosti a diskriminace na trhu práce mají za následek dlouhodobou nezam�stnanost en
a závislost na podpo�e ze strany státu a rodiny.
Pracovní uplatn�ní migrantek se ve velké mí�e omezuje na sekundární trh práce (pod�adné,
nekvalifikované, nízce finan�n� ohodnocené pracovní pozice) nebo na práci v edé �i �erné
ekonomice (varcsystém, nedostate�ná ochrana pracovní práv, práce bez pracovní smlouvy apod.).
Tradi�ní genderové role a stereotypy posílené specifickou situací migrant�/tek vedou k sociální
a kulturní izolaci en matek, nedostate�né a pot�ebné znalosti fungování institucionálního
a legislativního systému �R a moností podpory p�i integraci a k ekonomické nesob�sta�nosti.
Pro eny cizinky je v �R obecn� problematická dostupnost vyuívání institucionální pé�e o d�ti (jesle,
mate�ské koly �i mate�ská centra, která by mohla být vyuívána také jako prostor pro setkávání
cizinek s enami z majority), navíc posílena jejich neinformovaností a socio-kulturními odlinostmi
(jazyková bariéra, hodnoty, zp�sob rodinného ivota, genderové role v rodin� apod.).
T�hotenství a pé�e o narozené d�ti p�edstavuje pro eny cizinky bez trvalého pobytu velmi
komplikovanou a rizikovou situaci. Hrozí jim, e ztratí povolení k pobytu, které je vázáno
na zam�stnání (cizinci/ky mají ve velké v�tin� práci na dobu ur�itou a zam�stnavatelé je dále kv�li
t�hotenství nezam�stnají, eny si nemohou prodlouit povolení k zam�stnání a ztrácí tak ú�el pobytu
na území).

ZÁV�RY A DOPORU�ENÍ 211
�

V problematice eny a hospodá�ství je za posledních 15 let viditelný jasný pokrok. eny mají
v�tí pov�domí o pojmu diskriminace na trhu práce, o svých právech, více a více
zam�stnavatel� za�íná rovné p�íleitosti reflektovat. Zásadní posun je také ve vnímání
problematiky médii. Na druhou stranu, i kdy je ekonomická aktivita en tématem, kterému
je v �eské republice v�nována nejvyí pozornost z oblasti genderové rovnosti, a to
p�eván� díky vlivu Evropské unie  jak legislativy, tak finan�ních zdroj�; zásadní nerovnosti
se stále nepoda�ilo odstranit. Hlavními aktivními aktéry na poli rovných p�íleitostí en a
mu� na trhu práce jsou neziskové organizace.

�

Vytvo�it nové Priority a postupy vlády p�i prosazování rovnosti en a mu�, které budou
obsahovat jasné indikátory v oblasti odstran�ní horizontální a vertikální segregace, sníení
rozdílu ve mzdách a slad�ní osobního a pracovního ivota po vzoru Stínové zprávy v oblasti
rovného zacházení a rovných p�íleitostí en a mu� 2008.

�

Vytvo�it dlouhodobou koncepci rodinné politiky, která bude zohled�ovat rovné p�íleitosti en
a mu�. Sou�ástí této koncepce by m�la být systematická podpora ve�ejných za�ízení pé�e
o d�ti, monosti alternativních za�ízení pé�e o d�ti, flexibilita mate�ské a rodi�ovské

211

Doporu�ení jsou ur�ena vlád�, ministrovi pro lidská práva a národnostní meniny, Odd�lení pro rovné
p�íleitosti en a mu� na Ú�adu vlády �R.
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dovolené a pobírání pen�ité pomoci v mate�ství a rodi�ovského p�ísp�vku, zapojení otc�
do pé�e o d�ti.
�

Motivovat zam�stnavatele k nabídce flexibilních forem práce (nap�. �áste�ných úvazk�,
sdílených úvazk�, flexibilní pracovní doby a pracovního místa). Motivující opat�ení musí
obsahovat jasnou kontrolu, zda není vyuíváno negativní flexibility (práce na �áste�ný
úvazek za nií hodinovou mzdu, nemonost p�ejít na úvazek celý, ponechání stejného
mnoství práce p�i sníení úvazku, neodpovídajících benefit� �i p�ístupu ke vzd�lávání
a kariérnímu postupu).

�

Spolupracovat s neziskovými organizacemi a akademickými pracoviti v oblasti odstra�ování
nerovností na trhu práce. NNO a akademická pracovit� disponují vysokým know-how jak
z oblasti výzkumu, tak práce se zam�stnavateli, zam�stnanci a zam�stnankyn�mi, rodi�i
na mate�ské a rodi�ovské dovolené �i nezam�stnanými.

�

Pozitivn� motivovat zam�stnavatele (státní i soukromé) k dodrování rovnosti na pracoviti,
kontrolovat zam�stnavatele (formou audit�), zda nediskriminují a poskytují stejnou mzdu
za stejnou práci.

�

Systematicky sledovat a vyhodnocovat dopady finan�ní krize a vládních opat�ení na krizi
reagujících z hlediska r�zných skupin obyvatel, zejména s ohledem na genderovou
strukturu spole�nosti.
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ENY U MOCI A V ROZHODOVACÍCH POZICÍCH

G. STRATEGICKÉ CÍLE  ENY U MOCI A V ROZHODOVACÍCH POZICÍCH
G. 1 Provést opat�ení pro zajit�ní rovnoprávného p�ístupu en a plné ú�asti v mocenských strukturách a p�i
rozhodování
G. 2 Zvýit monosti en, aby se mohly zú�astnit p�i rozhodování a vedení

Michaela Appeltová, Veronika princová
Rozhodovací orgány v �eské republice jsou z genderového hlediska zna�n� nevyváené. Nejene
existuje výrazná p�evaha mu� na rozhodovacích a en spíe na administrativních pozicích, existuje
také relativn� vysoká míra koncentrace en a mu� v jiných, jim tradi�ních oblastech.212 Index
genderové nerovnosti (Gender Gap Index) pro �eskou republiku ukazuje �íslo 0,41, co, lapidárn�
�e�eno, znamená pouze 40% rovnost. Sou�ástí tohoto indexu je také nerovnost v odm��ování,
aktuální pr�m�rný údaj pro �eskou republiku je 23,5% rozdíl mezi platy mu� a en za práci stejné
hodnoty213. Pro vedoucí pozice v podnicích tento údaj nar�stá a na 40%.214
U v roce 2006 OSN ve své zpráv� pro �eskou republiku opakuje a zd�raz�uje své znepokojení
ohledn� nedostate�né reprezentace en v parlamentu, vlád�, ve stálých komisích, na mezinárodní
úrovni a v soukromém sektoru.215 Evidentn� tedy mezinárodní instituce opakovan� upozor�ovaly
na neuspokojivý stav, jakékoliv pozitivní zm�ny v zastoupení en vak doposud byly náhodného
charakteru. Ze vech oblastí rozhodování má závazné pravidlo upravující zastoupení en a mu�
pouze Strana zelených, a to v podob� zipového sestavování kandidátních listin a genderov�
vyváených orgán� strany, a �SSD, je musí mít alespo� 25% p�edsednictva sloeného z en a
mladých do 35 let.

212 Vertikální a horizontální segregace pracovního trhu.
213 Údaj Evropské komise z roku 2009. Viz http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=685&langId=en; (cit.
31.1.2010).
214 Nerovnosti platí dokonce i pro tabulkové platy ve státní správ�, u nich by bylo mono p�edpokládat
rovnost. Nap�. �erstv� zve�ejn�ná Genderová ro�enka kolství poukazuje na výrazné nerovnosti v odm��ování
pracovník�/ic kol. Publikace vak neobsahuje data z oblasti vysokého kolství, tento sektor tak z�stává
statistiky nezpracován. Ro�enku vydal v roce 2009 Ústav pro informace ve vzd�lávání.
215 Zpráva OSN reagovala na 3. periodickou zprávu �R o pln�ní Úmluvy o odstran�ní vech forem diskriminace
en. Zvýr. autorkami.
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V roce 2009 se výrazn� m�ní situace v oblasti politické reprezentace, a to díky iniciativ� ministra
pro lidská práva a národnostní meniny novelizovat volební zákon.216 Návrh obsahuje legislativní kvóty
nasestavování kandidátních listin pro volby do Poslanecké sn�movny Parlamentu �R, krajských
zastupitelstev a Zastupitelstva hl. m. Prahy. Navzdory ve�ejnému mín�ní (viz ráme�ek), je podporuje
vyí zastoupení en, se vak v ostatních oblastech rozhodování, kde není zastoupení en a mu�
regulováno ádným pravidlem, pohybuje �eská republika vzhledem k nízké (politické) v�li spíe
v niích patrech. Z hlediska genderové rovnosti v rozhodovacích pozicích tak prozatím nedochází k
napl�ování cíl� Pekingské ak�ní platformy (dále PAP) a demokratické principy, jako rovnost ancí
v p�ístupu k rozhodování �i pasivní volební právo en, je pot�eba zásadn� posílit.
Ve�ejné mín�ní
O uite�nosti zapojení do ve�ejného ivota je v �eské republice p�esv�d�eno stále více obyvatel/ek.
Názor, e eny jsou ve ve�ejném ivot� zastoupeny dostate�n�, zastávala v roce 2004 pouze �tvrtina
respondent�/ek.217 V roce 2009 pak s prosp�ností zapojení en do ve�ejného ivota souhlasilo více
ne 90% respondent�/ek.218 Stabiln� také stoupá po�et t�ch, kdo podporují zavedení kvót na
kandidátní listiny politických stran jako opat�ení na zvýení zastoupení en v politice. Podle pr�zkumu
CVVM pro Fórum 50% to v roce 2006 bylo 35%, v roce 2009 vak u 58% respondent�/ek, p�i�em
s opat�eními na zvýení zastoupení en v politice více souhlasí eny ne mui (nap�í� v�kovými
kategoriemi), ze vzd�lanostních kategorií pak nejvíce st�edokoláci/�ky.219

KRITICKÉ ZHODNOCENÍ VLÁDNÍ ZPRÁVY O STAVU IMPLEMENTACE PEKINGSKÉ AK�NÍ
PLATFORMY
Vládní zpráva o stavu implementace Pekingské ak�ní platformy (dále jen Vládní zpráva Peking +15)
za�íná konstatováním, e hlavním problémem �eské republiky je nízké zastoupení en

216 Volební systém má vliv na zastoupení en v politice: pom�rný (propor�ní) systém je pro vyí zastoupení en
p�ízniv�jí ne v�tinový systém. V �eské republice se pro volby do Poslanecké sn�movny, Evropského
parlamentu a krajských a obecních zastupitelstev pouívá pom�rný volební systém, výjimkou jsou volby do
Senátu zaloené na systému v�tinovém. Pro zastoupení en je proto teoreticky p�íznivý. Také velikost volebních
obvod� hraje roli: pro zastoupení en jsou p�ízniv�jí velké volební obvody, ideáln� pokud v zemi existuje jeden
celostátní volební obvod jako nap�. v Nizozemsku. V nejmeních volebních obvodech �eské republiky, jako je
nap�. Karlovarský a Liberecký, je pro eny mnohem t�í prosadit se na volitelná místa kandidátních listin. Svým
fungováním se zde volební systém blíí spíe systému v�tinovému. V posledních letech se v Poslanecké
sn�movn� pravideln� objevují návrhy na zm�nu volebního systému. Je d�leité si uv�domit, e dalí posílení
v�tinových prvk� volebního systému by pro zvýení zastoupení en bylo nevýhodné, stejn� jako zmenení
volebních obvod� nebo zvýení jejich po�tu. Stejn� tak by tyto zm�ny dále znevýhodnily malé politické strany na
úkor dvou nejv�tích subjekt�, ODS a �SSD.
217 Výzkum provedený CVVM v �ervnu 2004. Více viz
http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100379s_po40802.pdf. (cit. 31. 1. 2010)
218 Pr�zkum provedený CVVM pro Fórum 50% v �ervnu 2009. Záv�re�nou zprávu z pr�zkumu lze najít na
webových stránkách sdruení: www.padesatprocent.cz.
219 Ibid.
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v rozhodovacích pozicích.220 Nerovné zastoupení v rozhodování je podle Vládní zprávy +15 d�vodem
celkov� nerovného postavení en v �eské spole�nosti. Vládní zpráva +15 pak kriticky zhodnocuje, e
[m]askulinní charakter �eské politické scény se odráí jak v jejím kadodenním fungování, tak
v normách jednání i chování i mechanismech interakce221.
Samo o sob� je toto konstatování jistým p�evratem ve Vládních zprávách o pln�ní PAP, nebo� ty se
doposud nesly v duchu liberálního feminismu222, kdy za nejv�tí p�ekáku rovného postavení en
ve spole�nosti byly ozna�eny stereotypní postoje obyvatelstva223. Otázka vyrovnaného podílu en a
mu� na rozhodování byla dosud ve Vládních zprávách tematizována pouze okrajov�, toto téma navíc
nefiguruje ani mezi sedmi prioritními oblastmi národního ak�ního plánu prosazování rovnosti en a
mu�, který údajn� z PAP vychází.224 Nicmén� poadavek vyrovnaného zastoupení en a mu�
na rozhodovacích pozicích jednotlivých ministerstev se objevuje v kadoro�n� aktualizovaném ak�ním
plánu, avak bez pot�ebných indikátor� a zcela bez politické v�le a systematické (spolu)práce vech
kompetentních orgán�.
Vládní zpráva Peking +15 je chaotickým shrnutím r�zných akcí, návrh� zm�n legislativy a zpráv
o ú�asti na jednáních mezinárodních institucí, bez tematického �len�ní do jednotlivých oblastí PAP 
a zcela bez kritického zhodnocení postavení en v �eské spole�nosti �i p�ípadného pokroku
od p�edchozí Vládní zpráva Peking +10. Co se tý�e oblasti rozhodování, lze na základ� vech
t�í dosavadních Vládních zpráv konstatovat, e vlády �eské republiky neud�laly v této oblasti za 15 let
tém�� nic. První Vládní zpráva Peking +5 sestavená v po�átcích prosazování rovných p�íleitostí
uvádí návrhy moných opat�ení, druhá Vládní zpráva Peking +10 z roku 2005 se tématu en
na rozhodovacích pozicích nev�nuje tém�� v�bec. Podle Vládní zprávy Peking + 15. si ji v roce 2004
vláda prost�ednictvím MPSV nechala vypracovat analýzu zastoupení en v politice a soudnictví225,
220

Vládní zpráva o implementaci Pekingské ak�ní platformy +15.
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/index.html (cit. 15-02-2010)
221 Viz Zpráva, str. 1.

222 Liberální feminismus usiluje o rovné postavení en ve spole�nosti, resp. usiluje o to, aby eny nejen m�ly
stejná práva jako mui, ale aby je také mohly vyuívat. Pro tento �lánek je podstatný ten rys liberálního
feminismu, který za hlavní p�í�inu nerovného postavení en a mu� ve spole�nosti vnímá individuální genderové
stereotypy, na rozdíl od jiných feminism� netaktizuje strukturální a institucionální nerovnosti. V tomto duchu
pak liberální feminismus dává d�raz na vzd�lávání a osv�tu.
223 Tento posun je velmi pravd�podobn� zp�soben osobou ministra pro lidská práva a národnostní meniny,
který téma nerovného zastoupení en a mu� v rozhodovacích pozicích, resp. politice, vnímá jako nejpal�iv�jí
problém.
224 Jedná se o Priority a postupy p�i prosazování rovných p�íleitostí en a mu�, dokument, který vláda p�ijala
poprvé v roce 1988 a od té doby je kadoro�n� aktualizován. On�ch sedm prioritních oblastí je podle Zprávy o
stavu napl�ování Pekingské ak�ní platfromy následujících: prosazování principu rovnosti mu� a en jako
sou�ást politiky vlády, právní zabezpe�ení p�edpoklad� rovnosti mu� a en a zvyování úrovn� právního
pov�domí, zajit�ní rovných p�íleitostí en a mu� v p�ístupu k ekonomické aktivit�, vyrovnání sociálního
postavení en a mu� pe�ujících o d�ti a pot�ebné �leny rodiny, zohled�ování en z hlediska jejich reproduk�ní
funkce a fyziologických odliností, potla�ování násilí páchaného na enách, sledování a vyhodnocování ú�innosti
uplat�ování principu rovného postavení en a mu�.
225 Analýza nízkého po�tu en v politických rozhodovacích funkcích. Výzkum provedl Sociologický ústav
Akademie v�d �R v roce 2004. Gender, rovné p�íleitosti, výzkum, 9, 1, pp. 16-25.
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p�i�em zjistila zásadní vertikální i horizontální genderovou segregaci. Po�et en v rozhodovacích
pozicích se vak od té doby tém�� v�bec nezm�nil.226
Sou�ástí poslední Zprávy jsou t�i zmínky o rozhodovacích pozicích. Za prvé to jsou rezortní priority
p�i prosazování rovnosti en a mu� obsahující úkol vyrovnávat zastoupení en a mu� na postech
nám�stk�/ky�, vedoucích odbor� a odd�lení. P�estoe se tento úkol objevuje v prioritách kadoro�n�,
statistiky �SÚ poukazují na skute�nost, e se jej neda�í plnit. Pom�r zastoupení en a mu�
na postech ministr�/y�, nám�stk�/y� �i vedoucích odbor� z�stává více mén� stabilní, zejména z toho
d�vodu, e ministerstva neumí s tímto úkolem pracovat. Dále jsou ve Zpráv� zmín�ny dv� konference
o enách na rozhodovacích pozicích, resp. o kvótách v politice. Je naprosto zaráející
(a symptomatické), e Zpráva uvádí dv� konference  navíc v na sebe navazujících odstavcích,
s podobným, by� trochu odliným názvem  a�koli se jednalo o tuté konferenci organizovanou
ob�anským sdruením Fórum 50%.227 Z tohoto vyplývá mj. skute�nost, e �eská vláda nejen
za posledních 5 let, ale za celých 15 let od p�ijetí PAP, nezorganizovala ádnou samostatnou
konferenci �i jinou akci na téma zastoupení en a mu� v rozhodovacích pozicích.
Na druhou stranu je nutné konstatovat celkový posun ve vnímání tématu zastoupení en a mu�
v rozhodovacích procesech. Se stoupajícím zájmem je p�edm�tem ve�ejné diskuse, zejména od té
doby, kdy se dostalo na st�l v podob� p�ípravy novely volebního zákona obsahujícího kvótu
na zastoupení en, resp. mu� na kandidátních listinách pro volby do Poslanecké sn�movny
a krajských zastupitelstev. Tato zm�na vak není výsledkem koordinovaného postupu vlády v oblasti
vyrovnaného zastoupení en a mu� na rozhodovacích pozicích, ale je zp�sobena osobní
angaovaností ministra pro lidská práva, jen prosazuje vyí zastoupení en ve volených funkcích.
Je tedy z�ejmé, e se prozatím systematicky diskutuje pouze o volených funkcích, jmenování en
do rozhodovacích orgán� obecn� je spíe okrajovým tématem.

ENY V ROZHODOVACÍCH POZICÍCH 2005-2010
VOLENÉ FUNKCE
Od poslední Zprávy v roce 2005 dolo k poklesu po�tu zvolených poslanky� v PSP �R a EP,
kandidátní listiny sestavené pro odvolané mimo�ádné volby v roce 2009 by  za p�edpokladu podobné
volební ú�asti a podobných po�t� odevzdaných hlas� kandidujícím stranám jako v roce 2006 
klesající trend potvrdily.228 Na druhé stran� pak stoupá po�et kandidátek a zastoupení en
v krajských zastupitelstvech a Senátu.
Pro zastoupení en ve volených funkcích v �eské republice je charakteristických n�kolik
skute�ností.229 Za prvé, na kandidátních listinách je v�tinou kolem 30% en  výjimkou jsou
226 Jak ji bylo uvedeno, p�ípadné zm�ny byly náhodného charakteru, p�ípadn� celkovým sniováním �i
zvyováním stav� zam�stnanc�/ky� na ministerstvech a v ostatních institucích.
227 Poprvé je sdruení Fórum 50% jako organizátor konference uvedeno, podruhé nikoliv. Zmín�na je zátita
tehdejí ministyrn� pro lidská práva Damily Stehlíkové.
228 Analýza kandidátních listin parlamentních stran je k dispozici na stránkách o.s. Fóra 50%,
www.padesatprocent.cz.
229 Následující odstavec se v�nuje zejména stranám, je mají na zastoupení en v Parlamentu �R nejv�tí podíl.
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kandidátky meních stran na jedné stran� se zastoupením i p�es 50% a pravicové ODS s pr�m�rným
zastoupením kolem 20% na stran� druhé  zastávají vak pozice v niím, tudí nevolitelném, spektru
kandidátních listin. Za druhé je tém�� pravidlem, e tam, kde je lídryní kandidátky ena, objeví se dalí
ena v�tinou do t�etího místa, do pátého místa vdy. Za t�etí, a na výjimku Strany zelených,
neexistuje v politických stranách ádné závazné pravidlo pro sestavování kandidátních listin
s ohledem na zastoupení en a mu�.230 A za �tvrté, v �lenských základnách politických stran se
po�et en pohybuje mezi 30 a 50%, p�esto se tento stav neodráí na jejich zastoupení ani ve volených
pozicích (na kandidátkách obsazují v�tinou zmín�ná nevolitelná místa) ani ve vedení politických
stran  ODS má v 50�lenném irím vedení jednu, KDU-�SL také, �SSD ádnou.231
Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 skon�ila �eská republika v po�tu en a
na p�edposledním míst�, p�ed Maltou, kterou v EP nereprezentuje ji druhé období ani jedna ena.
Po�et �eských en v EP poklesl o jednu, resp. 2% body, na �ty�i, resp. 18%. Toto �íslo je nutné
vnímat také v kontextu diskuse o novém obsazení postu komisa�e/ky za �eskou republiku. V pr�b�hu
výb�ru kandidáta/ky na tento post toti ani jednou nepadlo enské jméno. enské pohlaví kandidátky
samo o sob� sice nezaru�uje jiný pohled, jinou politiku, dokonce sama �eská enská lobby,
platforma 22 enských organizací, podpo�ila op�tovné zvolení Vladimíra pidly, jeho jméno se
v souvislosti s postem eurokomisa�e objevovalo také. Je nicmén� výmluvné, e �eská politická
reprezentace nenala  a ani nehledala  vhodnou enskou osobnost na post komisa�ky.232
Na národní úrovni není situace odliná. Jeliko jsou eny ve ve�ejném prostoru mén� viditelné ne
mui  a p�i existenci sociologicky popsaných pánských klub�  politické strany automaticky
sáhnou po muích, p�i�em zcela chybí v�le aktivn� vyhledávat eny vhodné na ten který post. ádná
vláda v historii �eské republiky dosud nep�ekro�ila po�et t�í en (zhruba 17%), p�i�em jsou to spíe
vlády ú�ednické, je mívají 3 ministryn�.233 Ty vedou rezorty kolství, mládee a t�lovýchovy,
zdravotnictví a spravedlnosti, tedy pro eny typické rezorty, výjimkami byly ministryn� informatiky
v letech 2005-2006 a obrany v letech 2006-2009. Krom� vyího po�tu en ve vládách �eská
republika �eká také na svou první premiérku a prezidentku.234
Po�et poslanky� v PSP �R po volbách v roce 2006 klesl z 34 na 31, jejich podíl se tedy sníil ze 17%
na 15,5%. V eb�í�ku sestavovaném Meziparlamentní unií pak �eská republika klesla na 78. místo, za
Etiopii, Kambodu �i Uzbekistán. V souvislosti s odchodem n�kterých poslanc� sice vzrostlo
zastoupení en na 18%, podle veho vak jen do�asn�. Po�et en ve sn�movn� toti nejvíce
ovliv�uje �SSD a ODS, jejich kandidátní listiny pro volby v roce 2010 nazna�ují, e po�et poslanky� za p�edpokladu, e volební ú�ast a rozloení mandát� bude podobné  op�t klesne na 15%. Krom�
230 Z parlamentních stran má KS�M nezávazné doporu�ení, aby v kadé p�tici na kandidátní listin� byla
alespo� jedna ena, a toto pravidlo dodruje. �SSD, ODS ani KDU-�SL nemají ádná opat�ení.
231 �SSD se u více ne rok neda�í zvolit místop�edsedkyni, a�koliv podle stanov by ve vedení strany m�la být
alespo� jedna ena. Mení strany jsou v tomto sm�ru mnohem vyrovnan�jí, Strana zelených nap�íklad má
vedení strany sloené p�l na p�l z mu� a en.
232 Jméno eny nepadlo ani ze strany noviná�ské a expertní obce, která nominace na post evropského komisa�e
komentovala. V neformálním nomina�ním procesu iniciativy Gender Balanced Commission byla na post
komisa�ky nominována Zuzana Roithová, ji druhé volební období europoslankyn�.
233 Ze statistik m�e vyplývat, e ve vlád� Miroslava Topolánka (ODS) v letech 2006-2009 bylo nejvíce en
v historii, p�t. Toto je vak nep�esné, jeliko ministryn� se st�ídaly a najednou ve vlád� byly nejvýe t�i.
234 Prezidenta/ku nominují a volí politické strany.
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celkov� nízkého zastoupení en v PSP �R je nevyváené také sloení jednotlivých sn�movních
komisí. eny a mui jsou rozd�leni do tradi�ních oblastí  v rozpo�tovém výboru �i výboru pro
bezpe�nost je ena jedna, naopak ve Stálé komisi pro rovné p�íleitosti nebo ve Stálé komisi pro
rodinu je en v�tina.
Na rozdíl od poslanky�, zastoupení senátorek pravideln� mírn� stoupá, a to jak absolutní po�et
kandidátek, tak kone�ný po�et senátorek. Po posledních volbách se zastoupení en v Senátu zvýilo
z 11 na 14, resp. z 13,5 na 17%.
Komunální úrove� je pro eny mnohem p�ízniv�jí a zastoupení en na této úrovni politiky neustále
mírn� stoupá. Po volbách do krajských zastupitelstev v roce 2008 má �eská republika poprvé
v historii dv� hejtmanky, co vyvolalo mírný legislativní p�evrat. Bylo toti nutno novelizovat zákon o
krajích, který obsahoval pouze muskou formu tohoto postu, hejtman. Zákonodárci/kyn� i ve�ejnost
tak byli poprvé upozorn�ni na maskulinní charakter �eské exekutivy a litery zákona jiným zp�sobem
ne ze strany feministických aktivistek/� a organizací.
V komunálních volbách roku 2006 bylo na kandidátních listinách nominováno necelých 31% en,
nicmén� p�es toto relativn� vysoké �íslo byly eny umíst�ny p�eván� na nevolitelných pozicích. V
zastupitelstvech obcí jim p�ipadlo v pr�m�ru 25% mandát�, v zastupitelstvech m�st pouze 23,3% a v
zastupitelstvech statutárních m�st dokonce jen 19,5%. Platí zde tedy neformální pravidlo, e s
rostoucí velikostí obce klesá zastoupení en. V kontextu �eské republiky jsou unikátní obce Otmí�e a
er�tky na Blanensku, v nich fungují zastupitelstva sloená pouze z en.
Strana Rovnost ancí
V dubnu roku 2005 byla zaregistrována strana Rovnost ancí, její vznik iniciovala noviná�ka Zdena
Ulmannová. Za obrovského zájmu médií a odborné ve�ejnosti získala strana monost formulovat
alternativní politický program. Navázalo se na ni mnoho výrazných enských osobností, stranu
podpo�ily nap�. reisérky V�ra Chytilová a Olga Sommerová, aktivistka Michaela Marksová-Tominová
ad. Bohuel vak po po�áte�ním nadení strana usnula a i p�es kandidaturu výrazných enských
osobností získala pouze 10 879, resp. 0,20% hlas�, co stran� zajistilo n�kolik mandát� v obecních
zastupitelstvech. Na politickou stranu hlásící se k tématu, je v �eské spole�nosti nerezonuje, si tak
Rovnost ancí vedla velmi dob�e. V roce 2007 nicmén� nezve�ejnila pro politické strany povinnou
výro�ní zprávu, a Ministerstvo vnitra jí k 31. 1. 2008 pozastavilo �innost.235 Mezi �elními
p�edstavitelkami strany se pak vyost�ily neshody, které si vy�izovaly zejména skrze genderovou
informa�ní a tiskovou agenturu  gitA.

FUNKCE JMENOVANÉ
Zastoupení en na jmenovaných funkcích �i na rozhodovacích pozicích v obecném slova smyslu není
o nic výrazn�jí ne u funkcí volených, v tém�� ádné ze sledovaných kategorií nep�ekra�uje 25%236,
v mnoha je dokonce podstatn� nií. Snad jen s výjimkou velkých, �asto nadnárodních spole�ností. Ty
jsou  jako ji tradi�n� pokud se jedná o téma diverzity a rovnosti p�íleitostí  o krok nap�ed p�ed
ve�ejnou správou. Pro vechny oblasti jmenovaných funkcí platí neformální pravidlo vertikální
genderové segregace: �ím vyí pozice a v�tí presti, tím nií po�et en.
235 Rozsudkem Nejvyího správního soudu ze dne 22. 01. 2008, sp. �.j. Pst 41/2007-41.
236 Výjimkou jsou �editelky mate�ských kol  kde eny tvo�í 100% v rámci této kategorie  a zastoupení en na
úrovni nejmeních obcí, které �iní 26%.
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Vládní ak�ní plán pro oblast rovnosti p�íleitostí en a mu� kadoro�n� obsahoval opat�ení: 1.2:
Aktivn� podporovat konkrétními opat�eními výb�r vhodných kandidátek do funkcí ve vládních
orgánech a na vedoucí místa jak v ministerstvech, tak i v jimi �ízených správních ú�adech a institucích.
Vyhodnotit p�ijatá opat�ení pro dosaení vyváeného zastoupení en a mu� ve vedoucích funkcích a
v pracovních kolektivech. Toto opat�ení vak neobsahovalo ádné indikátory, o kolik a do jakého data
by se zastoupení en na vedoucích pozicích v rámci vládních orgán� a jednotlivých rezort� m�lo
p�ípadn� zvýit. Není proto p�ekvapením, e zastoupení en a mu� na vedoucích postech
jednotlivých ministerstev z�stává po p�ti letech od poslední Zprávy tém�� beze zm�ny, a�koliv
opat�ení bylo v plánu obsaeno kadý rok. Díl�í zm�ny jsou pak spíe náhodného charakteru.237
Pro poradní orgány vlády je typická horizontální genderová segregace, kdy instituce pro oblasti v�dy
a výzkumu, energetiky �i ekonomiky jsou sloeny tém�� výhradn� z mu�, v orgánech v�nujících se
oblasti lidských práv je naopak v�tina en. Nap�.: NERV, poradní orgán vlády pro �eení ekonomické
krize nebo Rada hospodá�ské a sociální dohody jsou výhradn� pánskými kluby, naopak Rada vlády
pro rovné p�íleitosti je de facto tvo�ena zejména enami, by� formáln� je sloená také z nám�stk�
jednotlivých ministr�, tedy mu�, ti vak za sebe tém�� vdy posílají zástupkyn� �i tzv. gender-focal
pointky238.
239

Tabulka 1. Zastoupení en a mu� v poradních orgánech vlády, 2009

eny

Mui

eny
V %

Vedoucí
pozice V %

Bezpe�nostní rada státu

1

8

11,1

0

Legislativní rada vlády

6

24

20,0

33,4

Rada vlády �R pro lidská práva

5

16

23,8

0

Rada pro výzkum a vývoj

1

14

6,6

0

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

14

22

38,8

33,4

Rada vlády pro národnostní meniny

10

20

33,4

0

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

4

9

30,8

0

Rada vlády �R pro záleitosti romské komunity

8

8

50,0

0

Národní ekonomická rada vlády

0

10

0

0

237 P�ípadn� zvyování �i sniování stavu ú�ednictva na jednotlivých rezortech. Ze statistik vyplývá, e politické
vedení jednotlivých rezort� nemá na zastoupení en tém�� ádný vliv: a�koliv je pro Stranu zelených �i �SSD
rovnost p�íleitostí en a mu� jedním z nosných témat jejich politiky, jimi jmenovaní minist�i/yn� po�ty en na
rozhodovacích pozicích tém�� nezvýili, a pokud, tak minimáln�.
238 Tzv. gender focal point je rezortní koordinátor/ka politiky rovných p�íleitostí na daném ministerstvu. Ve
své v�tin� to jsou eny.
239
P�evzato z www.vlada.cz. Stav k 11. �íjnu 2009. Zachyceny jsou pouze poradní a pracovní orgány, jejich
�lenstvo bylo moné dohledat na webových stránkách vlády a jednotlivých resort�.
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Výbor pro Evropskou unii

3

16

15,8

0

Vládní výbor pro zdravotn� postiené ob�any

4

15

21,1

33,4

Vládní disloka�ní komise

1

16

5,9

50,0

Rada vlády pro rovné p�íleitosti en a mu�

13

13

50,0

0

Rada vlády pro bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci

3

21

12,5

0

Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických
pot�eb �eské republiky v dlouhodobém �asovém horizontu

0

8

0

0

Rada hospodá�ské a sociální dohody

1

6

14,3

0

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace

3

25

10,7

0

Rada vlády pro BESIP

1

24

0,4

0

Národní koordina�ní skupina pro digitální vysílání

6

21

22,2

0

Co se tý�e ozbrojených sloek, armády �i policie, zastoupení en v nich je stabilní, za p�t let od
poslední Zprávy se nezvyuje, ani se výrazn� nesniuje. Po�et voja�ek se pohybuje kolem 11%, na
�ídících pozicích se zastoupení en pohybuje kolem 6%. Stejná �ísla platí pro policii �R, u hasi�ského
záchranného sboru a v�ze�ské sluby se po�et en na vedoucích pozicích pohybuje mezi 15 a 20%.
Tabulka 2  Ozbrojené sloky

240

Ministerstvo vnitra �R

Osoby

Ministerstvo
obrany �R
Armáda �R

Policie �R

Hasi�ský
záchranný
sbor

eny

mui

eny

eny

3 001

21 228 5 783

38 245 824

147

2 786

261

3 891

5

1

88

mui

mui

Ministerstvo
financí �R
Celní správa �R

eny

Ministerstvo
spravedlnosti
�R
V�ze�ská
sluba �R

mui

eny

mui

8 516 1 061

4 003

656

5 890

157

729

91

587

185

757

-

19

2

12

1

3

ve sluebním
pom�ru

v �ídících funkcích,
celkem

v tom �ídící úrove�
I. 240

Zdroj: Zaost�eno na eny a mue, �SÚ 2007

70

II
. -

31

20

432

14

58

13

70

11

106

II
I. -

59

24

970

71

300

16

197

106

326

I
V
. 147

2 691

216

2 401
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V oblasti soudnictví jsou v absolutních �íslech zastoupeny eny ve v�tí mí�e ne mui (soudky� bylo
v posledních p�ti letech stabiln� zhruba o 20% více ne soudc�). Z hlediska podílu na rozhodování je
vak t�eba zohlednit jednotlivé úrovn� soud�. Zatímco na okresní úrovni je soudky� tém�� dvakrát
více ne soudc�, s vyí úrovní se jejich pom�r sniuje. U vrchních soud� je pak pom�r tém��
vyrovnaný a v p�ípad� Nejvyího soudu �R se obrací ve prosp�ch mu�, kte�í jsou zde zastoupeni
tém�� ze t�í �tvrtin. Tento trend se v pr�b�hu posledních p�ti let nijak nezm�nil, a�koli celkov� p�ibylo
jak soudc�, tak soudky�. P�edsedkyni má ve svém �ele pouze Nejvyí soud �R, Nejvyímu
správnímu soudu �R i ob�ma vrchním soud�m p�edsedají mui (p�i�em olomoucký soud má jednu
místop�edsedkyni). D�leité je také zmínit instituci Nejvyího státního zastupitelství, je od roku 1999
kontinuáln� vedou eny  mezi lety 1999 a 2005 to byla Marie Beneová a od roku 2005 doposud
Renata Vesecká. Jména obou en jsou v sou�asnosti jedn�mi z nejznám�jích a nejsledovan�jích.
Nevyrovnané zastoupení en a mu� v rozhodovacích procesech dokazuje také situace v oblasti v�dy
a výzkumu. Celkový po�et v�dc� a v�dky� se sice od roku 2005 kontinuáln� zvyuje, avak pom�r
en a mu� se zvyuje jen mírn�. V celém sledovaném období se celkový podíl en na výzkumu
pohyboval kolem 35%, p�i�em ve vedení v�deckých institucí jich p�sobí výrazn� mén�. By� v �ele
Akademie v�d �R dlouhou dobu stála Helena Illnerová, v sou�asném vedení je en pouze 18%. V
tomto sm�ru je nutné upozornit také na horizontální genderovou segregaci �eské v�dy (odráející
tematickou segregaci pracovního trhu), kdy existují celá výhradn� enská �i výhradn� muská odv�tví.
Národní kontaktní centrum  eny a v�da, p�sobící mj. v oblasti zastoupení en na v�deckých
postech, dlouhodob� upozor�uje na výrazné znevýhodn�ní v�dky�, od ztíených kariérních postup�,
a po skute�nost, e z d�vodu mate�ství nemohou p�eruit výzkumné projekty a musí je ukon�it.
Na konci roku 2009 byla zve�ejn�na první genderová ro�enka kolství, vycházející z údaj� let 20062008. Z ní lze vy�íst nejen to, e zastoupení en a mu� podléhá vertikální a horizontální segregaci,
ale také výi rozdíl� v platech mezi mui a enami na stejných pozicích. Nejvíce alarmující je na jedné
stran� situace ve vedení mate�ských kol, které je výhradn� v rukou en, a na druhé stran� pak
situace ve vysokém kolství. Vysoké kolství je jedno z nesegregovan�jích odv�tví pracovního trhu,
kdy se stoupající pozicí v hierarchii rapidn� klesá po�et en, zárove� zde existuje výrazná p�evaha
mu� na odborných pozicích a en na pozicích administrativn�-provozních.
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Graf 1  Genderová struktura zam�stnanc� ve�ejných vysokých kol
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Zdroj: Genderová ro�enka kolství, UIV 2009
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Z hlediska rozhodovacích post� jsou d�leitá také média, podniky, banky, poji�ovny a dalí instituce.
O zastoupení en v t�chto institucích pojednávají dalí kapitoly této zprávy, zde tedy pouze stru�n�:
ve vedení médií ve�ejné sluby a mediálních rad (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Rada
�eské televize, Rada �eského rozhlasu) se eny tém�� nevyskytují. Od roku 1992 nebyla ve vedení
�eské televize ani �eského rozhlasu ena ani jednou. Výjimkou je v tomto sm�ru Rada pro
rozhlasové a televizní vysílání, její p�edsedkyní je ena a celkov� je její p�edsednictvo genderov�
vyrovnané (tvo�í jej dv� eny a dva mui). Rady pro �eskou televizi a �eský rozhlas jsou sloeny
p�eván� z mu�, ob� vak mají svoji místop�edsedkyni.
Nevyrovnané zastoupení en a mu� se výrazn� projevuje i ve vedení podnik� a organizací s
ú�astí státu. Výjimkami jsou v tomto sm�ru �eská inspekce ivotního prost�edí, ji opakovan� vede
Eva Tylová, a Státní ú�ad pro jadernou bezpe�nost, v jeho �ele od roku 1999 stojí Dana Drábová.
Nicmén� Veobecná zdravotní poji�ovna má dnes ve svém �ele �editele, by� ji a do roku 2006 vedla
ena. Mui ovládají i správní a dozor�í radu VZP, která je z�ásti jmenována vládou �R a z�ásti
Poslaneckou sn�movnou Parlamentu �R.242 V devíti�lenném top managementu VZP jsou dv� eny 
jedna pov��ena �ízením Úseku zdravotní pé�e, druhou je personální nám�stkyn� �editele poji�ovny.
Také v dalích podnicích je enám ve vedení (pokud jsou tam v�bec zastoupeny) vyhrazena oblast
personalistiky. P�íkladem m�e být skupina �EZ, její dozor�í rada i p�edstavenstvo je �ist� muské,
ve vrcholovém vedení je jedna ena  �editelka divize personalistika. Ve vedení �eských drah není
ena ani jedna, �eská pota má ve své dozor�í rad� dv� �adové �lenky (celkem z 12), z esti �editel�
a �editelek Les� �R je jedna ena (op�t personální �editelka), Letit� Praha má v p�ti�lenném
p�edstavenstvu jednu enu a v devíti�lenné dozor�í rad� také. Také ve vedení bank jsou eny
zastoupeny jen minimáln�.243 V bankovní rad� �NB, která má celkem 7 �len�/ek, sedí pouze jediná
ena. Podobná situace je i ve vedení �i v p�edstavenstvech nejv�tích komer�ních bank (�eská
spo�itelna, Komer�ní banka, �eskoslovenská obchodní banka). V p�edstavenstvech není zastoupena
ani jedna ena, v devíti�lenných dozor�ích radách bank jsou maximáln� dv� eny, a to vdy jen jako
�adové �lenky.

242 Ostatní velké poji�ovny na tom nejsou o mnoho lépe. Ve vedení Zdravotní poji�ovny Ministerstva vnitra je
jedna eny, v ostatních, jako je Allianz, Generali a dalí, je situace podobná.
243 Následující údaje vycházejí z informací zve�ejn�ných na webových stránkách daných institucí.
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ZÁV�RY A DOPORU�ENÍ
Z výe uvedeného vyplývá, e �eská republika dosud nep�ijala systémové �eení, je by vyrovnalo
zastoupení en a mu� na rozhodovacích pozicích. Velmi pozitivní je vak skute�nost, e Vládní
zpráva Peking +15 o stavu napl�ování cíl� Pekingské ak�ní platformy po 15 letech u nezmi�uje
p�etrvávající genderové stereotypy jako hlavní p�ekáku prosazování rovnosti en a mu�, ale
vyplývá z ní uv�dom�ní umonit enám podíl na rozhodování. Samo o sob� to nemusí p�inést
konkrétní výsledky v podob� zvýení zastoupení en v rozhodovacích pozicích. Ve�ejná diskuse, je
se rozpoutala v souvislosti s vládním návrhem novely volebního zákona  diskuse, je se netýká
pouze politiky, ale podílu en na správ� zem� obecn�  vak alespo� nastartovala procesy, které by
ke zvýení zastoupení en v rozhodování mohly vést.
� P�ijmout novelu volebního zákona obsahující kvóty na zastoupení en a mu� na kandidátních
listinách pro volby do PSP �R, krajských zastupitelstev a zastupitelstva hl. m. Prahy.
� Stanovit konkrétní indikátory a �asový rámec pro zvýení zastoupení en na rozhodovacích
pozicích ve vech oblastech rozhodování  ministerstva, poradní orgány vlády, nejr�zn�jí komise
a rady, ve kolství, ozbrojených slokách, energetice atd.
� Vypracovat systém motiva�ních a vzd�lávacích program� pro získávání en na rozhodovací
pozice.
� Posílit mandát Odd�lení rovnosti en a mu� na Ú�adu vlády o kontrolní pravomoci a monosti
ud�lování sankcí za nedodrování pravidla vyrovnaného zastoupení en a mu� na rozhodovacích
pozicích ministerstev; zajistit dostatek finan�ních prost�edk� a lidských zdroj� Odd�lení rovnosti.
� Zajistit systém financování neziskových organizací v�nujících se vyrovnanému zastoupení en a
mu� na vedoucích postech.
� Vypracovat systém vzd�lávání a osv�ty v oblasti genderové rovnosti v rozhodování, a to pro
vechny úrovn� ve�ejné správy, média i ve�ejnost.
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INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIT�NÍ ROVNÝCH P�ÍLEITOSTÍ

H. STRATEGICKÉ CÍLE  INSTITUCIONÁLNÍ MECHANIZMUS PRO ZLEPOVÁNÍ POZICE EN
H. 1 Vytvo�it nebo posílit národní aparáty a jiné vládní orgány
H. 2 Za�lenit genderovou perspektivu do legislativy, ve�ejných postup�, program� a projekt�
H. 3 Vytvo�it a rozí�it údaje a informace rozd�lené podle pohlaví pro plánování a vyhodnocování

Petra Kubálková
Od roku 1989 prochází �eská spole�nost intenzivní zm�nou názor�, stanovisek a p�ístup� k ivotu
a k jednotlivci, tato zm�na je v n�kterých oblastech patrná více a v jiných mén�. Diskuze o postavení
en ve spole�nosti a m�nících se rolí en a mu� je v �eské spole�nosti stále zdrojem mnoha svár�
a vzájemného neporozum�ní. P�esto, e �eská republika, stejn� jako �ada dalích signatá�ských
zemí, p�istoupila v roce 1995 k p�evzetí závazku o napl�ování rovných p�íleitostí pro eny a mue
a p�ipojila se k Pekingské ak�ní platform� (dále PAP).
V roce 1993 Parlament �eské republiky schválil Úmluvu o odstran�ní vech forem diskriminace en a
v�lenil ji do právního �ádu. V dubnu 1998 vláda p�ijala sv�j první národní ak�ní plán Priority a postupy
vlády p�i prosazování rovných p�íleitostí mu� a en. Proces harmonizace s antidiskrimina�ním
právem EU byl zahájen schválením novely zákona o zam�stnanosti a zákoníku práce. Po p�istoupení
�R k EU byl potvrzen d�raz na dodrování rovnosti en a mu� a prost�edkem k dosaení cíle m�lo
být efektivní napl�ování metody gender mainstreamingu244. V roce 2006 �eská republika iniciovala
p�ijetí Evropského paktu pro rovnost en a mu�, který byl p�ijat na zasedání Evropské rady.245
Podle Zprávy ad hoc pracovního výboru 23. zvlátního zasedání Valného shromád�ní OSN (Peking
+5)246 jsou p�ekákami v oblasti institucionálních mechanism� p�edevím nedostate�né finan�ní
a lidské zdroje a nedostate�ná politická v�le. Zpráva Peking +5 také uvádí, e ve v�tin� zemí dále
p�etrvávají genderové stereotypy, diskrimina�ní jednání na základ� pohlaví, které st�ují prosazování
rovných p�íleitostí, a zárove� jsou institucionální mechanismy pro zlepení postavení en na okraji
244 Cílem metody je za�len�ní genderové perspektivy do rozhodovacích a legislativních proces� a do vech
politik na vech úrovních.
245 Evropský pakt deklaruje politickou v�li vrcholných p�edstavitel� �lenských stát� EU v souladu s cíli
Lisabonské strategie ú�innými nástroji zajistit: rovné postavení en a mu� na trhu práce a potírání
stereotypních p�edsudk� o roli en a mu� v zam�stnání; zlepení podmínek pro slad�ní pracovního a rodinného
ivota en a mu� a posílení hlediska rovnosti en a mu� ve vech plánovacích a rozhodovacích procesech
(gender mainstreaming), http://www.euroskop.cz/683/sekce/rovnost-zen-a-muzu/.
246 Zpráva ad hoc pracovního výboru 23. zvlátního zasedání Valného shromád�ní OSN (Peking +5),
http://www.mpsv.cz/cs/1207
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zájmu v národních a vládních strukturách. Tento stav sebou logicky p�ináí slabý mandát a
rozhodovací pravomoci (s. 12). V �eské republice tento stav p�etrvává.
Tato kapitola shrnuje napl�ování závazku rovného postavení en v oblasti institucionálního zajit�ní
v �eské republice v letech 1995-2010.

SITUACE V �ESKÉ REPUBLICE
NÁRODNÍ AK�NÍ PLÁN
�eská republika vypracovala první národní ak�ní plán v roce 1998 pod názvem Priority a postupy
vlády p�i prosazování rovnosti mu� a en (dále Priority). Priority jsou kadý rok aktualizovány a je
vypracována tzv. Souhrnná zpráva o pln�ní Priorit a postup� p�i prosazování rovnosti mu� a en
(dále Souhrnné zprávy). Priority by logicky m�ly reflektovat 12 kritických oblastí, které byly definovány
Pekingskou deklarací a Platformou pro akci.
První národní ak�ní plán Priority a postupy vlády p�i prosazování rovnosti en a mu� (1998)247
obsahoval následující úkoly:


prosazování principu rovnosti mu� a en jako sou�ást politiky vlády,



právní zabezpe�ení p�edpoklad� rovnosti mu� a en a zvyování úrovn� právního pov�domí,



zajit�ní rovných p�íleitostí en a mu� v p�ístupu k ekonomické aktivit�,



vyrovnání sociálního postavení en a mu� pe�ujících o d�ti a pot�ebné �leny rodiny,



zohled�ování en z hlediska jejich reproduk�ní funkce a fyziologických odliností,



potla�ování násilí páchaného na enách,



sledování a vyhodnocování ú�innosti uplat�ování principu rovného postavení en a mu�.

Poslední ak�ní plán248 Priority a postupy vlády p�i prosazování rovnosti en a mu� (2009)249
obsahuje následující úkoly pro vládu i pro jednotlivá ministerstva, které se omezují na následující
aktivity:


vzd�lávací akce o rovných p�íleitostech (vláda, jednotlivá ministerstva),

247 USNESENÍ VLÁDY �ESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. dubna 1998 �. 236 o Prioritách a postupu vlády p�i
prosazování rovnosti mu� a en, http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/ministri-pri-uradu-vlady/michaelkocab/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/archiv/UV236P1998.pdf
248 Priority, tedy ak�ní plán, jsou schvalovány kadý rok
249 Aktualizovaná opat�ení Priorit a postup� vlády pro prosazování rovných p�íleitostí pro eny a mue,
http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/ministri-pri-uradu-vlady/michael-kocab/rovne-prilezitosti-zen-amuzu/dokumenty/Priority-na-rok-2009.pdf
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statistky a analýzy (vláda, MV, MPSV, MMT, MO)



prosazovat zásadu rovného postavení en a mu� p�i jednání Rady hospodá�ské a sociální
pomoci (vláda),



pod�izovat koncep�ní, rozhodovací a vyhodnocovací procesy ve vech fázích jejich p�ípravy
a provád�ní hledisku rovných p�íleitostí (vláda),



podporovat konkrétními opat�eními rozvoj dostupných slueb pé�e o d�ti, v�etn� d�tí do t�í let
v�ku (vláda),



implementovat rovné p�íleitosti pro eny a mue p�i cestování ve�ejnou dopravou (MD),



zpracovat analýzu da�ových p�íjm� fyzických osob z genderového hlediska (MF),



podporovat medializaci problematiky rovných p�íleitostí (MK),



podporovat ú�ast en v zahrani�ních vojenských operacích (MO),



vypracovat informa�ní brouru pro zam�stnavatele o monostech sla�ování profesního
a rodinného ivota (MPSV),



podpora aktivit aktivního otcovství (MPSV),



v d�chodové reform� zváit spole�né d�chodové pojit�ní manel� (MPSV),



podpo�it z�izování byt� pro osoby se zvlátními pot�ebami (rodi�e s nezaopat�enými d�tmi)
(MMR),



ve státních podnicích a v akciových spole�nostech s vlastnickým podílem státu sledovat
zastoupení z hlediska pohlaví ve správních a dozor�ích radách (MPO),



genderov� senzitivní výchova a vzd�lávání ve standardech u�itelské profese (MMT),



vypracovat manuál genderov� korektního jazyka pro oblast kolství (MMT),



vypracovat návrh legislativních zm�n pro spln�ní 30% kvóty na kandidátních listinách (MV),



odstra�ování a prevence domácího násilí zaloeného na pohlaví (MV).

Pln�ní Priorit m�lo historicky v odpov�dnosti Ministerstvo práce a sociálních v�cí a do roku 2007, od
roku 2008 má pln�ní a aktualizaci národního ak�ního plánu v zodpov�dnosti Odd�lení sekretariátu
Rady vlády pro rovné p�íleitosti en a mu�, spadající do p�sobnosti ministra pro lidská práva.
Priority jsou vypracovávány ve spolupráci s tzv. Gender Focal Point250. Od za�átku svého vzniku jsou
Priority i Souhrnné zprávy kritizovány ze strany nestátních neziskových organizací. V letech 19982009 vyly t�i kritické hodnotící dokumenty Stínové zprávy v oblasti rovného zacházení a rovných
p�íleitostí en a mu� (2004, 2006, 2008)251. Nej�ast�jím doporu�ením t�chto zpráv je p�epracování
250 odpov�dná osoba za agendu rovných p�íleitostí na jednotlivých ministerstvech
251 Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných p�íleitostí en a mu� 2004, 2006, 2008,
www.proequality.cz
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koncepce Priorit, které v sou�asné podob� nejsou dostate�ným nástrojem pro napl�ování gender
mainstreamingu. Kritika pravideln� zaznívá i na obsahovou kvalitu vypracovávaných Priorit a
Souhrnných zpráv a kritizovány jsou i úkoly (opat�ení). Nestátní neziskový sektor vnímá p�edstavené
dokumenty jako p�íli vágní a povrchní. Stínové zprávy obsahují i doporu�ení v jednotlivých oblastech
jak na zm�nu Priorit, tak na zp�sob p�ípravy ak�ního plánu jednotlivých resort�, ale návrhy nejsou
více mén� reflektovány. P�esto v roce 2008 dolo k výraznému posunu ve vnímání Stínových zpráv a
na základ� jejich doporu�ení byly Priority p�epracovány, a to v�etn� úkol�, p�esto jeden z Výbor�252
Rady vlády pro rovné p�íleitosti en a mu� vypracoval koncem roku 2009 návrh na vytvo�ení
dlouhodobého ak�ního plánu, který p�edloil Odd�lení sekretariátu Rady vlády pro rovné p�íleitosti
en a mu�. Podle slov p�edsedy Výboru (Petr Pavlík) bude návrh zapracován v pr�b�hu roku
2010.253

INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIT�NÍ
ODD�LENÍ ROVNOSTI EN A MU� P�I MPSV, 1998-2007
V letech 1998-2007 vedlo agendu rovných p�íleitostí en a mu� Ministerstvo práce a sociálních v�cí,
které z�ídilo Odd�lení rovnosti en a mu�. Za�azení agendy rovných p�íleitostí pro mue a eny se
m�e zdát logické, pokud pod pojem za�azujeme pouze trh práce, rodinnou politiku a diskriminaci na
trhu práce. Pokud ale vezmeme v úvahu, e genderová optika má být zohledn�na ve vech krocích
ve�ejné správy, zjistíme, e p�sobnost a kompetence MPSV jsou omezeny. Napl�ování agendy
rovných p�íleitostí bylo vymezeno více mén� pouze na oblast zam�stnanosti a rodinné politiky.
Nicmén� MPSV ze své pozice koordinátora politiky rovných p�íleitostí vypracovalo v roce 1998
národní ak�ní plán pro rovné p�íleitosti en a mu� (Priority a postupy vlády p�i prosazování rovnosti
mu� a en) a do roku 2007 také vyhodnocovalo jeho pln�ní a aktualizovalo národní cíle. V roce 2008
bylo celé odd�lení p�evedeno do p�sobnosti ministra pro lidská práva na Ú�ad vlády �R (Usnesení
vlády �. 762/2007, p�evedení k 1.1.2008).
V sou�asné dob� ji není agenda rovných p�íleitostí pro eny a mue v gesci MPSV, p�esto se
ministerstvo stále významn� podílí na utvá�ení a formování politik rovných p�íleitostí, a to skrze svou
funkci �ídícího orgánu pro rozd�lování finan�ních prost�edk� z ESF. Tyto finan�ní prost�edky jsou ji
po dobu n�kolika let nejvýznamn�jím zdrojem pro posilování postavení en v �eské republice. Zde
bych ráda uvedla pár ukázek na vysv�tlení.
V roce 2008 zve�ejnilo MPSV dv� desítky nových výzev na podporu z ESF na období 2007-2013.
U výzvy na podporu Rovných p�íleitostí en a mu� na trhu práce a sla�ování pracovního
a rodinného ivota MPSV pod výzvu zve�ejnilo následující upozorn�ní ohledn� obsahu projekt�:
Projekty nemohou mít politický charakter, nesmí slouit k propagování jakýchkoliv politických nebo
ideologických cíl�, v�etn� ideologií feminismu �i maskulinismu.254 A�koliv se nestátní neziskové
organizace, které potenciáln� mohly být vnímány jako feministické, dotazovaly na definici ideologie
feminismu a maskulinismu, nedostaly na dotaz odpov��. Výsledkem bylo, e do výzvy se nep�ihlásilo

252 Výbor pro institucionální zabezpe�ení rovných p�íleitostí en a mu�
253 Autorka je �lenkou výboru a má k dispozici záznamy ze zasedání, které nejsou do dneního dne (11. 2. 2010)
zve�ejn�ny na webových stránkách.
254
Ministerstvo obchází straák feminismu a maskulinismu, http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/monikaladmanova.php?itemid=4381
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tolik enských NNO jako obvykle, nikoliv z d�vodu toho, e by cht�lo p�edkládat projekt s politickým
charakterem, ale z obavy, e budou vy�azeny na základ� své ostatní �innosti.
V roce 2009 vypracovalo MPSV, stejn� jako ostatní resorty, oblasti státní dota�ní politiky na rok
2010255 v oblasti rodinné politiky a p�ipravilo dota�ní programy zam��ené nap�. na podporu
zkvalit�ování partnerských a manelských vztah� a posilování rodi�ovských kompetencí, kde mezi
p�íjemci figurují i církevn� právnické osoby (Usnesení �. 885, s. 38). Ve stejném duchu se vedou
i ostatní oblasti podpory MPSV256. Z toho lze usuzovat, jaké priority si MPSV stanovovalo v uplynulém
volebním období a jak nep�ímo ovliv�ovalo a bude ovliv�ovat formování politiky v roce 2010.
Kritické oblasti v �innosti MPSV
Politika MPSV v oblasti podpory rovných p�íleitostí en a mu� je významn� formována osobou
ministra/ministryn�, který má v jednotlivých funk�ních volebních obdobích resort na starosti. Práce
MPSV je t�mito politickými postoji ovliv�ována nejen ve své dota�ní politice, ale i v ostatních
koncepcích. M�e tak reáln� nastat situace, e budou podporovány projekty, které nejsou v souladu
s podporou rovných p�íleitostí pro eny a mue, tak, jak je definováno v ak�ním plánu, pokud MPSV
úzce nespolupracuje s ostatními orgány, nap�. s Radou vlády pro rovné p�íleitosti en a mu�257.

RADA VLÁDY PRO ROVNÉ P�ÍLEITOSTI EN A MU� 2001-2010
V roce 2001 (10. �íjna 2001, Usnesení vlády �. 1033/2001) vláda �R z�ídila poradní orgán, Radu vlády
pro rovné p�íleitosti en a mu� (dále Rada). Podle svého Statutu má Rada v zodpov�dnosti p�ípravu
opat�ení, nástroj� a politik k prosazování rovných p�íleitostí pro eny a mue. Hlavní kompetencí
Rady je p�íprava ak�ních plán�/koncepcí pro vládu �R, koordinace �innosti jednotlivých resort�
v oblasti rovných p�íleitostí, schvalování národního ak�ního plánu, tedy Priorit, analytickou �innost,
jejím výsledkem má být identifikace aktuálních problém� v �R, a hlavn� hodnocení efektivity politiky
rovných p�íleitostí.
V sou�asné dob� má Rada 29 �len�/�lenek (13 en, 10 mu�) a je sloena ze zástupc�/zástupky�
ve�ejnosti, z nestátních neziskových organizací, odborník� a odbornic �inných v oblasti rovných
p�íleitostí pro eny a mue. Stálými hosty Rady jsou hejtmani/hejtmanky, primátor hl. m. Prahy,
zástupce/zástupkyn� Svazu m�st a obcí �eské republiky, minulá p�edsedkyn� Rady,
p�edseda/p�edsedkyn� Stále komise PSP �R pro rovné p�íleitosti a zástupkyn� Sdruení manaerek
a podnikatelek v �eské republice. Sou�asným p�edsedou Rady je ministr pro lidská práva. �innost
Rady koordinuje Sekretariát Rady, který je sloen ze �ty� osob. P�sobnost �len� a �lenek v Rad� není
honorována, jedná se o �estnou funkci. Financování Rady je zajit�no z rozpo�tu Ú�adu vlády �R.

255

Usnesení vlády �R ze dne 13. �ervence 2009 �. 885, o Hlavních oblastech dota�ní politiky v��i nestátním
neziskovým organizacím pro rok 2010

256

http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/8E39092569FEDECAC12575EF003A623E/$FILE/885%20
p%C5%99%C3%ADloha%20w090713a.0885.pdf (cit. 2010-03-17)
257 V roce 2009 nastala situace, e místo podpory rovných p�íleitostí pro mue a eny  tedy místo posilování
postavení en v �R bylo v�tí �ást finan�ních prost�edk� z ESF p�erozd�lena velkým nadnárodním firmám na
vlastní firemní zam�stnávání, nedochází tak k odstra�ování stereotyp� p�i zam�stnávání en, ale k investici do
zam�stnanc� firem, kterou by m�ly firmy (jako IBM) hradit ze svých zdroj�.
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V aktuálním jednacím �ádu se Rada schází minimáln� t�ikrát ro�n�. Podle Výro�ních zpráv se ale
Rada scházela velmi nepravideln�, nap�. v letech 2006 a 2007 (p�edsedkyn� Damila Stehlíková) se
rada sela pouze jedenkrát za rok, v roce 2002 (p�edsedkyn� Anna �urdová) prob�hly dv� zasedání,
v letech 2003, 2005 (p�edsedkyn� Anna �urdová) a v letech 2008 a 2009 (p�edseda Michael Kocáb)
se Rada sela t�ikrát, výjimkou je rok 2004, kdy byla Rada svolána k jednání celkem p�tkrát.
V pr�b�hu uplynulých let zakládala Rada pracovní skupiny (výbory), které �eily aktuální spole�enské
problémy. V roce 2009 m�la Rada tyto výbory: Prevence domácího násilí; Slad�ní ivota; eny
v politice; Rovné p�íleitosti. Výbory p�ipravují podn�ty na �eení aktuální situace pro Radu.
�

Výbor Prevence domácího násilí má v sou�asné dob� �lenskou expertní základnu sloenou
z 21 en, 5 mu� a z toho 3 osoby jsou zárove� �leny/�lenkami Rady.

�

Výbor pro Slad�ní ivota p�sobí v oblasti sla�ování pracovního, soukromého a rodinného
ivota na trhu práce, v sou�asné dob� je sloen z 14 en a 3 mu�, z toho je osm osob
zárove� �leny/�lenkami Rady.

�

Výbor eny v politice (zaloen v dubnu 2009) se zabývá vyrovnaným zastoupením en
v politice, je sloen z 11 en a 3 mu�, pouze jedna osoba je zárove� i �lenkou Rady.

�

Výbor pro Rovné p�íleitosti �eí oblast institucionálního zabezpe�ení rovných p�íleitostí en
a mu� (zaloen v dubnu 2009), je sloen z 11 en a 3 mu�, z toho 3 osoby jsou zárove�
�leny/�lenkami Rady.

Kritické oblasti v �innosti Rady
Expertní obsazení Rady a jejích výbor�. Na osobní úrovni zde dochází k pom�rn� velkému p�ekrývání
osob v Rad� a jejích výborech (nejv�tí p�ekrytí je ve výboru pro Slad�ní, a to v po�tu osmi
expert�/expertek). Tento stav pom�rn� omezuje inovativnost, kapacitu a ak�nost celé Rady. Navíc je
práce a poskytování know-how na �eení problém� p�i prosazování otázky rovných p�íleitostí
p�eván� �erpána z oblasti nestátních neziskových organizací a není finan�n� ohodnocena. NNO
v �R jsou databází znalostí z oblasti genderové problematiky, nicmén� jejich postavení v �R není
dostate�n� silné, tomu odpovídá i fakt, e jejich velmi odborná �innost není finan�n� ohodnocována
ani v poradním orgánu vlády �R. Dochází tak k znehodnocování expertní �innosti NNO  co je
zadarmo není tak kvalitní.
Rada vlády byla v uplynulých letech velmi nestabilním orgánem, který byl do velké míry ovliv�ován
politickou p�ísluností ministra/ministryn� pro lidská práva. Na zprávách o její �innosti je patrné, e
funk�nost Rady závisí na osob� p�edsedy/p�edsedkyn�, tedy na aktivním zapojení a vnímání
d�leitosti oblasti rovných p�íleitostí.
Dalí slabou stránkou Rady je nedostate�né personální a finan�ní zajit�ní její �innosti. Z Výro�ních
zpráv se nedozvíme o rozpo�tu Rady na �innost v jednotlivých letech, a to z�ejm� z toho d�vodu, e
rozpo�et je sloen pouze ze mzdových náklad� zam�stnanc�/zam�stnanky� sekretariátu Rady.

VÝBOR PRO ROVNÉ P�ÍLEITOSTI EN A MU� RADY VLÁDY PRO LIDSKÁ PRÁVA 2007-2008
Výbor byl z�ízen jako poradní orgán Rady vlády pro lidská práva a navazoval na �innost Výboru pro
odstran�ní vech forem diskriminace en (CEDAW). Výbor byl z�ízen usnesením vlády �. 1044 ze dne
12. zá�í 2007. Výbor plnil úkoly vztahující se k ochran� a dodrování práv en a mu� v �R. Výbor se
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naposledy seel 3. �ervna 2008. Pak byl zruen s odkazem, e jeho �innost je duplicitní vzhledem
k existenci Rady vlády pro rovné p�íleitosti en a mu�.

GENDER FOCAL POINT 2002-2010
Pozice gender focal point (dále GFP) byla na kadém ministerstvu z�ízena v roce 2002 (Usnesení
vlády �. 456 ze dne 9. kv�tna 2001). V této dob�, podle zjit�ní Stínových zpráv vydávaných
nestátními neziskovými organizacemi258, bylo na �innost GFP vyhrazen jeden 0,5 úvazek na
ministerstvu. Podle informací zjit�ných dotazováním na jednotlivých ministerstvech je to v roce 2009
jeden celý úvazek.259
Od roku 2002 má tedy kadé ministerstvo povinnost zpracovávat své resortní priority a postupy p�i
prosazování rovnosti mu� a en zohled�ující specifika toho kterého resortu, ukládá si úkoly, které je
t�eba v rovnosti mu� a en dosáhnout. Za�azení pozice GFP není ovem koncep�ní, v�tina GFP
jsou pracovn� p�eván� za�azeni do agendy personálních odbor� �i odd�lení. Vzhledem k tomuto
za�azení je moné usuzovat, jak je tato pozice na ministerstvech vnímána  tedy jako záleitost
personáln�  pracovní, nedochází tu tedy k napl�ování gender mainstreamingu, tak jak je obecn�
chápán. Podle zahrani�ní praxe260 by GFP m�l vykonávat za resort následující aktivity: analýzy
sektoru z pohledu rovných p�íleitostí mu� a en a genderu, poradenskou �innost pro
zam�stnance/zam�stnankyn� resortu, ale i pro organizace p�sobící v resortních oblastech (nap�.
Ministerstvo vnitra by m�lo radit obcím a kraj�m, jak na rovné p�íleitosti, protoe spadají pod jejich
správu), tvorbu politik a nástroj� zohled�ujících rovný p�ístup mu� a en, sledování statistik
z pohledu genderu, koncep�ní práci nejen na prioritách, ale i na grantových výzvách, dota�ní politiky
atd. Zárove� by GFP m�li mít poradní hlas p�i sestavování rozpo�tu pro resort tak, aby bylo za�len�no
genderové rozpo�tování. Jak u bylo zmín�no výe, GFP podle svého organiza�ního za�azení a
stávající kapacity nemá dostate�ný p�ístup k tvorbám politik v jednotlivých resortech.
Kritické oblasti v �innosti GFP
Podle poadavk� na pozici by v kompetenci GFP m�ly být následující úkoly: podpora p�i provád�ní
gender mainstreamingu, spolupráce s Radou vlády pro rovné p�íleitosti mu� a en, poskytování
poradenství v oblasti gender mainstreamingu, vzd�lávací aktivity, propagace gender mainstreamingu
v resortu (nejen v organizaci), spolupráce na národním ak�ním plánu, í�ení poznatk� a nástroj� na
podporu gender mainstreamingu v resortu a celá dalí �ada aktivit. Za�azením pod personální odbory
nemusí být obsahu pozice GFP dosahováno.

MINISTR PRO LIDSKÁ PRÁVA 261 2007-2010
V roce 2007 vznikl post na úrovni ministra/ministryn� vlády, v její/jeho p�sobnosti jsou lidská práva
a meniny, v�etn� genderové agendy a agendy pro rovné p�íleitosti en a mu�. Do agendy ministra
spadají i oblasti dodrování lidských práv, rozvoj ob�anské spole�nosti a nestátního neziskového
258 Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných p�íleitostí en a mu� 2004, 2006, 2008,
www.proequality.cz
259 Autorka informaci zji�ovala dotazováním jednotlivých GFP.
260 p�íklady z evropských Equality Bodies, nap�. védsko
261 D�íve také ministr pro lidská práva a národnostní meniny
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sektoru, záleitosti romské komunity a národnostních menin a usnadn�ní ivota zdravotn�
postiených ob�an�. Za období p�sobnosti se na postu vyst�ídali dva minist�i: ministryn� Damila
Stehlíková (2007-2009, agenda rovných p�íleitostí en a mu� od 1. 1. 2008) a ministr Michael Kocáb
(2009 -2010).
Kritické oblasti v �innosti ministra
Post ministra pro lidská práva má statut ministra bez portfeje, co znamená, e nestojí na úrovni
ostatních resort�, a tudí nemá dostate�né pravomoci na prosazování politiky rovných p�íleitostí.
Ministr pro lidská práva spadá po Ú�ad vlády �R, který nemá stejné pravomoci jako jednotlivá
ministerstva (Stínová zpráva, 2008, s. 25)262. V souvislosti s postem ministra pro lidská práva je nutno
také dodat, e v kompeten�ním zákon� (zákon �. 2/1969 Sb., o z�ízení ministerstev a jiných
úst�edních orgán� státní správy �eské republiky) není o postu ministra pro lidská práva zmínka.
V souvislosti s tímto faktem ministr bez portfeje nemá zajit�nou kontinuitu po volbách v roce 2010,
nemá vymezen vlastní resort a nedisponuje vlastním resortním rozpo�tem na svou �innost, tudí
mandát ministra pro lidská práva je velmi slabý.

ODD�LENÍ SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO ROVNÉ P�ÍLEITOSTI EN A MU� 2008-2010
Jak u bylo �e�eno, vládním usnesením �. 762 ze dne 11. �ervence 2007 byla ministryn� pro lidská
práva a meniny (Damila Stehlíková) pov��ena, aby p�evzala od 1. ledna 2008 koordinaci agendy
rovných p�íleitostí pro eny a mue a Odd�lení rovnosti en a mu� bylo z MPSV p�evedeno pod
Ú�ad vlády �R. Ministryn� pro lidská práva a národnostní meniny byla jmenována p�edsedkyní Rady
vlády pro rovné p�íleitosti en a mu�. Sou�asn� bylo odd�lení p�ejmenováno na Odd�lení
sekretariátu Rady vlády pro rovné p�íleitosti en a mu�. Po skon�ení mandátu D. Stehlíkové byl
ministrem pro lidská práva a p�edsedou Rady jmenován Michael Kocáb.
Odd�lení p�evzalo p�ípravu návrhu národního ak�ního plánu pro rovné p�íleitosti mu� a en Priority
a postupy vlády p�i prosazování rovných p�íleitostí pro eny a mue a jeho vyhodnocování, které má
za úkol aktualizovat, a to ve spolupráci s gender focal point. Odd�lení je hlavním koordinátorem
sou�innosti mezi jednotlivými resorty, nestátními neziskovými organizacemi, vládou �R a odborovými
svazy. Úkolem Odd�lení je také zapracovávat rovné p�íleitosti en a mu� do právních p�edpis�
a analyzovat situaci postavení en a mu� a shroma�ovat data o postavení en ve spole�nosti, a to
v�etn� genderové statistiky.
V sou�asné chvíli má odd�lení �ty�i zam�stnané osoby (3 eny a 1 mue) a je financováno z rozpo�tu
Ú�adu vlády �R.
Kritické oblasti v Odd�lení
Odd�lení nemá dostate�n� silný procesní a politický mandát a také rozhodovací pravomoci. Na to,
aby Odd�lení zaji�ovalo efektivn� gender mainstreaming, by pot�ebovalo nejen vlastní rozpo�et na
externí experty, ale více expertních kapacit na zajit�ní vech pot�ebných agend, které má
v zodpov�dnosti. Na postavení Odd�lení má podstatný vliv postavení samotného postu ministra pro
lidská práva, který m�e zaniknout po volbách v roce 2010.

262 Stínová zpráva 2008
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VE�EJNÝ OCHRÁNCE PRÁV 2009-2010
V roce 2009 byl schválen antidiskrimina�ní zákon (zákon �. 198/2009 Sb., o rovném zacházení
a právních prost�edcích ochrany p�ed diskriminací a o zm�n� n�kterých zákon�) a zákon �. 349/ 1999
Sb., o ve�ejném ochránci práv, který definuje antidiskrimina�ním ú�adem �R ve�ejného ochránce práv
(dále VOP). Ombudsman se stal tzv. Equallity Body pro �eskou republiku. Antidiskrimina�ní zákon
ukládá VOP, krom� poskytování metodické právní pomoci, také povinnost provád�t výzkum,
zve�ej�ovat zprávy, vydávat doporu�ení k otázkám souvisejícím s diskriminací a zaji�ovat vým�nu
dostupných informací s p�íslunými evropskými orgány. Zákon mu vak sou�asn� neposkytuje
dostate�né nástroje a prost�edky pro realizaci t�chto úkol�. O rozsahu poskytované pomoci ob�tem
diskriminace se vedly diskuse a spory od po�átku p�íprav antidiskrimina�ního zákona (první návrhy
byly zpracovány ji v roce 2004). Ombudsman na základ� diskuzí nad p�ipravovanou novelou zaujal
stanovisko, e nebude zastupovat ob�ti v soudním �ízení, ale po posouzení p�ijaté stínosti je bude
odkazovat na spolupracující advokátní a právní poradny. Dle vlastních slov na ostatní úkoly, jako
provád�ní výzkum� a osv�tovou �innost, nebude mít dostate�né finan�ní a lidské zdroje (zatím
rozi�uje tým o 5 nových právník�/ni�ek).263 Ze zn�ní AZ z komunikace ombudsmana je z�ejmé, e
ombudsman nebude klást d�raz na dlouhodob�jí strukturální zm�ny v praxi. Zkuenosti ze zahrani�í
a doporu�ení z r�zných studií264 p�itom jasn� dokládají, e strategie, které se výlu�n� zam��ují na
litiga�ní aspekt (p�ijímání stíností, vedení soudních spor�, právní poradenství), jsou nedostate�né pro
ochranu p�ed diskriminací a pro dosaení práva na rovné zacházení v praxi.265
Kritické oblasti VOP
Ombudsman nemá dostate�né pravomoci ani dostate�ný mandát na tvorbu systémových zm�n.
Antidiskrimina�ní zákon mu sice tyto úkoly p�id�luje, ale reáln� na n� nemá ú�ad VOP finan�ní zdroje
ani expertní kapacity. Navíc je VOP koncipován pouze jako ombudsman pro ob�ti diskriminace, nikoliv
jako tv�rce politik nebo systémových zm�n.

263 Tato informace byla sd�lena na první informativní sch�zce mezi VOP a NNO 3. 12. 2009. Na sch�zce VOP
Otakar Motejl, Seidlová, Michal �ermák a Sedlá�ková informovali o nových kompetencích a p�sobnosti VOP a
dále se diskutovala spolupráce mezi VOP a NNO.
264 Nap�. Promoting Equality: Overview of positive measures used by national equality bodies. An Equinet
report. September 2008.
265 Evropská komise ve svých doporu�eních pro subjekty pov��ené podporou rovného zacházení (Equality
Bodies) p�edevím radí: nezávislost instituce by m�la být garantována zákonem a jasnými pravomocemi; (..)
musí být instituce snadno dosaitelná; finan�ní zdroje by m�ly být zajit�ny ve fiskálním rozpo�tu, aby byla
zajit�na kontinuita a nezávislost; zam��ení se na poskytování pomoci v individuálních p�ípadech by m�lo být
dopln�no zam��ením se na dlouhodob�jí strukturální zm�ny v praxi ; pomoc by m�la být poskytována zdarma,
jak ob�tem, tak sv�dk�m diskriminace; politická role: instituci by m�l být i formáln� zajit�n p�ístup k tvorb� a
p�ipomínkování zákon�; instituce by m�la být zajit�na dostate�nými prost�edky, aby mohla provád�t studie
jako dostupný nástroj pro analyzování skute�né úrovn� diskriminace a problém� týkajících se rovného zacházení
; instituce by m�la podporovat koordinaci studií a vytvá�et dlouhodobé plány na témata, která mají být do studií
zahrnuta; instituce by m�la vyuívat vzd�lávání jako nástroj pro zm�nu praxe tak, aby se p�ípady diskriminace
neopakovaly.
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STÁLÁ KOMISE POSLANECKÉ SN�MOVNY: STÁLÁ KOMISE PRO RODINU 2002-2010
Stálá komise byla ustanovena v Poslanecké sn�movn� Parlamentu �R v �ervenci roku 2002. Úkolem
komise je organizovat vzd�lávací seminá�e a p�ipravuje návrhy legislativních zm�n. V Komisi se
angauje osm en a �ty�i mui (1 p�edseda, 1 místop�edseda, 1 místop�edsedkyn�). Podle webových
stránek266 se komise naposledy sela 3. �íjna 2008. Podle záznam� Usnesení se Komise obsahov�
zam��ovala na rodinnou politiku.

STÁLÁ KOMISE POSLANECKÉ SN�MOVNY: STÁLÁ KOMISE PRO ROVNÉ P�ÍLEITOSTI 20062010
Stálá komise vznikla v Poslanecké sn�movn� Parlamentu �R v �ervnu 2006. Komise se odd�lila od
Stálé komise pro rodinu a rovné p�íleitosti. Agenda Komise není zam��ena pouze na rovné
p�íleitosti en a mu�, ale i na ostatní faktory, jako je v�k, pohlaví, rasa, postiení, národnost, etnický
p�vod a sexuální orientace. Pracovní skupina je sloena z deseti en a �ty� mu� (1 p�edsedkyn�,
1 místop�edseda). Podle webových stránek se komise naposledy sela 26. 1. 2010. V�tina
obsahových aktivit se zam��ovala na antidiskrimina�ní legislativu a vyrovnané zastoupení en a mu�
v politice.
Kritické oblasti v �innosti stálých komisí
Vzhledem k tomu, e v komisích se schází poslanci a poslankyn� nap�í� politickým spektrem, jsou
vhodným nástrojem pro posilování politické angaovanosti a politického odhodlání pro napl�ování
gender mainstreamingu. Bohuel podle zápis� ze zasedání tento potenciál ani jedna z komisí pln�
nevyuívá. Ob� komise mají prostor pro v�tí spolupráci s poradními orgány vlády a s NNO a návrhy
zpracovávat do p�ipravovaných zákon�, tento prostor pln� nevyuívají. D�vodem m�e práv� být
okrajový zájem o politiku rovných p�íleitostí pro eny a mue.

ZÁV�RY A DOPORU�ENÍ
Vytvo�ení samostatné vládní agentury podle vzoru ji existující Agentury pro sociální za�le�ování.
Stejn� jako ji existující Agentura by tato nová instituce p�sobila v oblasti rovných p�íleitostí a byla by
ur�ena pot�ebám krajské a místní samosprávy. Agentura by podporovala sb�r dat, metodickou
podporu pro zavád�ní gender mainstreamingu na krajské a místní úrovni. Agentura by také mohla
p�evzít n�které projektové výzvy z ESF od MPSV, MMR a MV zam��ené na kraje a m�sta v oblasti
podpory rovných p�íleitostí en a mu�. Do její kompetence by m�l pat�it gender mainstreaming na
krajské a místní úrovni, zárove� by byla konzulta�ním a poradenským místem pro kraje, m�sta
a obce.
Vytvo�ení stále pozice ministra pro lidská práva, která by byla zakotvena v kompeten�ním zákon�.
Post ministra by m�l být na úrovni ostatních resort�, pro jeho �innost je pot�eba, aby m�l dostate�ný
mandát pro prosazování politiky rovných p�íleitostí en a mu�, a to se stejnými pravomocemi jako
mají ostatní resorty. Pozice ministra pro lidská práva je d�leitým nástrojem na udrení kontinuity
v oblasti posilování lidských práv. S vytvo�ením postu ministra pro lidská práva souvisí i poskytnutí
vlastního rezortního rozpo�tu. Krom� rovných p�íleitostí en a mu� by obsahov�, stejn� jako nyní,
266 http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=99&ido=809&td=3 (cit. 2010-03-17)
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spravoval oblast lidských práv jako celku. Doporu�ením pro ministra nebo pro sou�asné Odd�lení
sekretariátu Rady vlády pro rovné p�íleitosti en:
�

P�epracování Priorit a vypracování dlouhodobého ak�ního plánu na období
delí ne 4 roky, který zohlední sou�asný výchozí stav postavení en a mu�
v �eské republice a vytvo�í rámec cílového stavu. Dlouhodobý ak�ní plán by m�l mít
n�kolik úrovní s r�zným termínem pln�ní a m�l by obsahovat 12 kritických oblastí, na
kterých by spolupracovaly p�ísluné resorty. Pro kadý cíl by m�la být specifikována
opat�ení a kadé opat�ení by m�lo mít konkrétní indikátory pln�ní a termín pln�ní.
Takto koncipované Priority by ve v�tí mí�e zaru�ovaly pr��ezovost tématu rovných
p�íleitostí a nebyly by výrazn� ovlivn�ny zm�nou osoby ministra, tedy byly by více
transparentní a nepolitické.

�

Posílení sb�ru dat: je pot�eba vy�lenit finan�ních prost�edky na vládní analýzu
sou�asného postavení en ve spole�nosti a fungování institucionálních mechanism�
pro zlepení postavení en a stejn� tak je pot�eba aktualizovat statistická data.
Aktualizace analýzy, která byla vytvo�ena v 90. letech, je nutnou sou�ástí vytvo�ení
dlouhodobé koncepce na podporu postavení eny v �eské republice.

�

Zm�na postavení expert� a expertek v poradních orgánech vlády �R. Je pot�eba
profesionalizovat poradní orgány tím, e expertní práce by m�la být finan�n�
ohodnocena. Dále je pot�eba revidovat mechanismus nominací do Rady a výbor� tak,
aby nedocházelo k nadbyte�nému p�ekrývání expert� a expertek v Rad� a výborech.

Posílení pozice ombudsmana jako �eského Equallity Body. Ombudsman je v sou�asné dob� jediný
orgán zakotvený v antidiskrimina�ním zákon�, který má v kompetenci �eit diskriminaci, bohuel jeho
kapacity ani stávající obsahové zam��ení v sob� nenese koncep�ní práce, vzd�lávání, osv�tu
v oblasti rovných p�íleitostí en a mu�. Jeho zam��ení je více právního sm�ru na pomoc
diskriminovaným osobám. Ombudsman v sob� nedefinuje prevenci diskriminace a posilování
postavení mu� a en ve spole�nosti.
Vytvo�ení expertní sít� na národní úrovni, která by propojovala vechny instituce pracující na
prosazování rovných p�íleitostí. Komunika�ní sí� by propojovala instituce a shroma�ovala data
a dokumenty. Sí� by mohla posílit navázání úzké spolupráce mezi Radou pro rovné p�íleitosti en a
mu�, gender focal pointy, vzniklou Agenturou, �eským statistickým ú�adem a ve�ejným ochráncem
práv, vysokými kolami, parlamentními komisemi a dalími institucemi z �ad NNO. Bylo by tak
vytvo�eno iroké fórum pro sdílení informací, nap�. nad p�ipravovanými zákony. �lenství v síti by m�lo
být formalizované.
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ENY A LIDSKÁ PRÁVA

I. STRATEGICKÉ CÍLE  LIDSKÁ PRÁVA EN
I. 1 Prosadit a ochra�ovat lidská práva en pomocí plné realizace vech nástroj� týkajících se lidských práv,
obzvlát� Úmluvy o odstran�ní vech forem diskriminace en
I. 2 Zajistit rovnost a odstran�ní diskriminace p�ed zákonem i v praxi
I. 3 Dosaení právní vzd�lanosti

Linda Soka�ová, Hana Víznerová (integra�ní politika �R z genderové perspektivy)
Pekingská ak�ní platforma (dále PAP) odkazuje na závazky v oblasti lidských práv en obsaených
v Úmluv� o odstran�ní vech forem diskriminace en OSN. Tato mezinárodní úmluva (1979), kterou
ratifikovala i �eská republika, se zam��uje p�edevím na potírání stále existující diskriminace en a
dívek ve spole�nosti. Lidská práva zahrnují ob�anská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva,
na n� má nárok kadý �lov�k bez jakéhokoli rozliování, zejména podle rasy, barvy pleti, pohlaví,
jazyka, vyznání, politického a jiného smýlení, národnostního nebo sociálního p�vodu, majetku, rodu
nebo jiného postavení267. V �eské republice se pozornost soust�e�uje p�edevím na oblast
diskriminace a antidiskrimina�ních opat�ení, která jsou rovn� sou�ástí evropské legislativy a jsou
jedním ze základních princip� Evropské unie.
D�leitým okamikem v oblasti lidských práv je to, e �eská republika p�istoupila k Mezinárodnímu
soudnímu tribunálu. Poslanecká sn�movna vyslovila souhlas s ratifikací na své sch�zi konané 29.
�íjna 2008. Stalo se tak vak a po devíti letech poté, co se �eská republika zavázala podpisem
�ímského statutu. Ratifikaci smlouvy podporovala iroká koalice neziskových organizací, mezi nimi
byla aktivní i sí� genderových organizací �eská enská lobby.

ANTIDISKRIMINA�NÍ OPAT�ENÍ V �ESKÉ REPUBLICE
Velmi d�leitou událostí v oblasti zaji�ování rovnosti a odstra�ování diskriminace p�ed zákonem je
schválení specializované antidiskrimina�ní normy, tzv. antidiskrimina�ního zákona (zákon �. 198/2009
Sb., o rovném zacházení a právních prost�edcích ochrany p�ed diskriminací a o zm�n� n�kterých
zákon), který definuje ombudsmana jako antidiskrimina�ní ú�ad �eské republiky (Equality Body).
Zákon byl po dlouhých politických vyjednáváních a lobbingových akcích nevládních neziskových
organizací p�ijat Poslaneckou sn�movnou Parlamentu �R 17. �ervna 2009 a v platnost vstoupil 1. zá�í
tého roku. �eská republika tak jako poslední v EU p�ijala tuto speciální antidiskrimina�ní normu, její

267 Veobecná deklarace lidských práv OSN: http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklaracelidskych-prav.pdf. P�ístup na stránku 31. ledna 2010.
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komplexnost usnad�uje postavení ob�tí diskriminace a zárove� rozi�uje definici a oblasti p�sobnosti
diskriminace v �R.268
Postoj �eské politické reprezentace k antidiskrimina�ním opat�ení je velmi rozporuplný a v mnoha
p�ípadech jsou antidiskrimina�ní opat�ení na legislativní úrovni odmítána. �ada politik� proti této
právní norm� ost�e vystupovala nebo k jejímu kone�nému p�ijetí p�istoupila p�edevím z povinností
vyplývajících ze vstupu �eské republiky do Evropské unie. Negativní postoje na stran� politik� a
politi�ek zt�les�uje vyjád�ení prezidenta �R Václava Klause, které doprovázelo veto
antidiskrimina�ního zákona z 24. dubna 2008 a které zkomplikovalo kone�né p�ijetí této normy:
Zákon povauji za zbyte�ný, kontraproduktivní a nekvalitní a jeho dopady za problematické ( )
Zákon se snaí odstranit nerovnost, která je vak p�irozeným jevem. Kdykoli se rozhodujeme,
rozhodujeme se na základ� naich subjektivních preferencí nebo naich stejn� subjektivních
zkueností.
Samotnému vetu p�edcházelo usnesení Senátu �R, které následovalo po schválení
antidiskrimina�ního zákona touto institucí a které vyjad�ovalo velmi negativní postoje v��i
antidiskrimina�ním snahám na úrovni EU: Senát povauje antidiskrimina�ní zákon za nástroj
implementace poadavk� vyplývajících z evropského práva, za jejich neprovedení hrozí �eské
republice sankce. Neztoto�uje se vak s charakterem normy, která um�lým zp�sobem zasahuje do
p�irozeného vývoje spole�nosti, nerespektuje kulturní odlinosti �lenských stát� a poadavek rovnosti
ve výsledku povyuje nad princip svobody volby. Senát ádá vládu, aby nedávala souhlas s p�ijetím
dalích antidiskrimina�ních p�edpis� na úrovni EU.
Podle schváleného antidiskrimina�ního zákona (dále AZ) se za diskriminaci v právním slova smyslu
povauje rozliování mezi lidmi na základ� ur�ité kategorie bez ohledu na osobní hodnoty �lov�ka.
Právní pojetí diskriminace na základ� zmi�ovaného AZ vymezuje p�ímou a nep�ímou diskriminaci a za
diskriminaci povauje i obt�ování a sexuální obt�ování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a
navád�ní k diskriminaci.
Sexuální obt�ování269 explicitn� definováno jako diskriminace a zárove� je tento termín uveden i
v zákoníku práce �R. I p�esto, e je v �eské spole�nosti sexuální obt�ování en závaným
spole�enským problémem, z�stává na okraji zájmu relevantních vládních institucí. Z výzkumu270
odd�lení Gender a sociologie Sociologického ústavu AV �R vyplývá, e se sexuálním obt�ováním na
pracoviti se osobn� setkalo 13,2% en a 3,9% mu� a zprost�edkovan� pak 14,5% en a 17,7%
mu�. V letech 2008-2009 se jako velmi závané téma za�íná otevírat také sexuální obt�ování
studujících vyu�ujícími a odbornými pracovníky na vysokých kolách.271 Problém sexuálního
obt�ování není definován jen na základ� jeho procentuálního výskytu, ale také díky bagatelizaci
v �eské spole�nosti a neexistenci formalizovaných a pln� funk�ních nástroj� omezujících sexuální
268 V platnost vstoupil sedm let poté, co se objevila první iniciativa týkající se vzniku tohoto zákona: v roce 2002
vznikla mezirezortní skupina p�sobící na úrovni ministerstev.
269 Sexuální obt�ování je neádoucí chování, které má sexuální povahu. M�e jít o vtipy se sexuálním
obsahem, sexuáln� podbarvené �e�i a poznámky, t�lesný kontakt nebo vymáhání sexuálního styku.
270 K�íková, A., Ma�íková, H., Uhde, Z. (eds.) (2006). Sexualizovaná realita pracovních vztah�. Analýza
sexuálního obt�ování v �eské republice. Str. 36. Praha: Sociologický ústav AV �R.
271 Smetá�ková, I., Pavlík, P., Kolá�ová, K. (2009). Sexuální obt�ování na vysokých kolách: jak vzniká, jak se
projevuje, co lze proti n�mu d�lat. Praha: FHS UK.
http://www.fhs.cuni.cz/gender/pdf/metodika_pro______vyucujici_FINAL.pdf
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obt�ování na pracoviti, které mají také preventivní charakter (jde o za�len�ní do pracovních �ád�,
speciální opat�ení pro �eení stíností, diskriminace a sexuálního obt�ování atp.).
Za diskrimina�ní d�vody jsou pak povaovány pohlaví, rasa a etnický p�vod, národnost, v�k,
zdravotní postiení, sexuální orientace, náboenství a víra. Zákon rovn� vymezuje oblasti, ve kterých
je diskriminace zakázána (nejde jen o právo na zam�stnání a p�ístup k n�mu, ale také p�ístup
k slubám, v sociálním zabezpe�ení a poskytování sociálních výhod, ve vzd�lávání atp.), a také
p�ípustné formy rozdílného zacházení (tedy výjimky, které nejsou povaovány za nelegální
diskriminaci).
AZ za ú�elem odstra�ování diskriminace umo�uje pozitivní akce, které p�ispívají k aktivnímu �eení a
p�edcházení diskrimina�ních situací. Oproti p�edelé právní úprav� diskriminace obsaené p�edevím
v pracovním právu (zákoník práce, zákon o zam�stnanosti atd., které jsou stále platné) je nový zákon
komplexn�jí a umo�uje p�ímé aloby na diskriminaci, rovn� rozi�uje oblasti, v kterých je
diskriminace zakázána. Ji zmi�ovaná p�edelá legislativa byla také problematická z toho d�vodu, e
definice diskriminace a dalí ustanovení odkazovala na neexistující antidiskrimina�ní zákon.
Specializovaná norma rovn� vysílá do spole�nosti d�leitý signál, e diskriminace je nejen nelegální,
ale také spole�ensky neádoucí. Na základ� zkueností odborník�, ale i soudc� se dá také
p�edpokládat, e AZ m�e p�sobit preventivn�, protoe jak zam�stnavatelé, tak i dalí poskytovatelé
slueb se budou snait vyhnout potencionálním sankcím.
P�i záv�re�ném projednávání zákona probíhaly diskuze nejen na politické p�d�, ale také na úrovni
specializovaných NNO, protoe od vzniku prvního návrhu dolo k �ad� úprav, z nich n�které
p�ispívají k mení ú�innosti tohoto zákona. Nakonec se v�tina renomovaných organizací272 rozhodla
zasazovat o p�ijetí této normy a zárove� upozornit na to, e v blízké budoucnosti je nutné p�ipravit
novelizaci zákona, která bude reagovat na aktuální stav v dané oblasti. Mezi oblasti, které jsou
povaovány NNO za d�leité pro budoucí novelizace, pat�í: p�ehodnocení a p�ípadné navýení
pravomocí a zdroj� ve�ejného ochránce práv, posílení role sankcí v antidiskrimina�ním zákon�
v oblasti nápravy a náhrady nemajetkové újmy, monost bezplatného právního zastupování
prost�ednictvím NNO a umon�ní hromadných alob.
V sou�asné dob� pat�í mezi nejd�leit�jí a nejv�tí poskytovatele právní pomoci a právního
poradenství diskriminovaným specializované nevládní organizace.273 Zm�na se nechystá ani
s p�íchodem nového antidiskrimina�ního ú�adu p�sobícího v rámci p�sobnosti ve�ejného ochránce
práv (ombudsman), t�it� základní právní pomoci, poradenství a dalích doprovodných slueb bude i
nadále spo�ívat na neziskových organizacích. S tím vak zákon ani vládní strategie financování boje
proti diskriminaci nepo�ítají. Protoe zdroje plynoucí NNO jsou projektového typu, jsou velmi
nestabilní a nejisté, hrozí, e kvalitní pomoc ob�tem diskriminace bude v budoucnu ohroena.

272
Výzvu nevládních organizací poslankyním a poslanc�m k podpo�ení antidiskrimina�ního zákona podpo�ilo 61
organizací, mezi nimi nap�. Poradna pro ob�anství, ob�anská a lidská práva, Asociace ob�anských poraden,
Forint nebo sí� genderových a enských organizací �eská enská lobby.
273
Na financování této �innosti �erpají NNO prost�edky p�edevím z fond� zahrani�ních nadací,
evropských fond� a minimáln� pak ze státních dotací.
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ANTIDISKRIMINA�NÍ SM�RNICE EU
2. �ervence 2008 p�edstavila Evropská komise nový návrh antidiskrimina�ní sm�rnice, která by m�la
zajistit ochranu p�ed diskriminací z d�vodu v�ku, zdravotního postiení, sexuální orientace,
náboenského vyznání nebo sv�tového názoru mimo pracovit�, která rovn� rozi�uje oblasti
p�sobnosti AZ na úrovni EU. V sou�asné dob� je tato sm�rnice v projednávání �lenských stát�. Pro
�R nemá tato sm�rnice vzhledem k p�ijetí antidiskrimina�ního zákona a jeho rozsahu zásadní
význam, ale její p�ijetí je podstatné z hlediska legislativních princip� EU a také dalích �lenských stát�,
které mají uí legislativní ochranu p�ed diskriminací. �eská republika prost�ednictvím Ministerstva
práce a sociálních v�cí pod vedením bývalého ministra ODS, Petra Ne�ase, p�ijala k této sm�rnici
rezervovaný postoj  v praxi lo o nezájem na prosazování této sm�rnice, ale i o vyjad�ování
odmítavého postoje pov��ených osob na oficiálních jednáních v rámci Rady ministr� na úrovni EU atp.
V sou�asné dob� je postoj �R v kompetencích Ú�adu vlády �R, pozice �R se vak zatím nem�ní.
Tato sm�rnice vak v sou�asné dob� nespadá do priorit vlády, ani do priorit EU, protoe k ní vlaný
postoj zaujímá více �lenských stát�.

PRÁCE KONTROLNÍCH �INNOSTÍ SPRÁVNÍCH ORGÁN� A SOUD�
SOUDY
Odborníci na diskriminaci povaují soudní �eení diskriminace za krajní zp�sob  více ne 3⁄4 spor�
zaloených na diskriminaci se �eí mimosoudní cestou. Ani po p�ijetí antidiskrimina�ního zákona se
neo�ekává zásadní navýení soudních spor� (hovo�í se zhruba o 4-10 sporech ro�n�). Odborníci a
odbornice �asto zd�raz�ují problemati�nost zdlouhavých soudních �ízení a z hlediska kvality také
hovo�í o velmi sporných judikaturách, které problematizují �eení diskrimina�ních p�ípad� v �eské
republice.274 Diskrimina�ní spory jsou vedeny v �ádu n�kolika let, co sniuje ú�innost ochrany ob�ti
p�ed diskriminací z hlediska nápravných opat�ení a také neúm�rn� zvyuje vynaloené zdroje na
vedení p�ípad�  nejde jen o p�ímé náklady na advokáty (které v mnoha p�ípadech zaji�ují
specializované NNO), ale jde i o hrozbu zaplacení soudních poplatk� a náklad� protistran� v p�ípad�
prohraného sporu. Náklady na soudní poplatky se mohou dostat a do statisícových �ástek. �eské
soudy navíc podle odborník� rozhodují velmi nep�edvídateln� a mnohem �ast�ji záleí na místní
p�íslunosti soudu ne na okolnostech p�ípad� a vystavení argumentace. V neprosp�ch postavení
ob�tí diskriminace v soudním �ízení p�sobí i silná d�v�ra �eské spole�nosti (a potamo i soud�)
v nad�azenost práv zam�stnavatele. P�ednost a pochopení získává absolutní svoboda
zam�stnavatele rozhodovat o zam�stnancích.275 �eská ve�ejnost se také vyzna�uje nízkým právním
pov�domím, které zp�tn� p�sobí v neprosp�ch ob�tí diskriminace, které nejsou zvyklé na to
zaznamenávat a sbírat d�kazy diskrimina�ního jednání. Takový nedostatek d�kaz� pak p�sobí op�t
v neprosp�ch ob�tí u soudního dokazování. Soudy �asto takové p�ípady povaují za smylené a staví
se na stranu zam�stnavatel� a dalích alovaných stran, ani by daly anci dalímu dokazování.
274 Soka�ová, L. (2010). Nenechte se diskriminovat: záv�re�ná zpráva z výzkumu. In Neviditelný problém.
Praha: Gender Studies, o.p.s. Vychází v b�eznu 2010. Informace vycházejí z kvalitativního výzkumu mezi
odborníky na diskriminaci (NNO, právníci, advokáti atp.) a soudci na okresní úrovni, kte�í jsou pov��eni �eením
p�ípad� diskriminace.
275 Soka�ová, L. (2010). Nenechte se diskriminovat: záv�re�ná zpráva z výzkumu. In Neviditelný problém.
Praha: Gender Studies, o.p.s. Vychází v b�eznu 2010.
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Neexistence písemných d�kaz� je �asto d�vodem, který vede k rozhodnutí �eit p�ípad jinou ne
soudní cestou, protoe by byla diskriminace t�ko prokazatelná.276
Na druhou stranu je vak t�eba poznamenat, e podobn� jako pro NNO a advokáty i pro soudy je
tematika diskriminace nová a u�í se s ní pracovat. Navíc do této oblasti siln� prosakují
celospole�enské mýty a p�edsudky, které v mnohém ovliv�ují p�ístup k jednotlivým kauzám. Vzhledem
k nedostatku �asu se soudci a soudkyn� seznamují s obsahem antidiskrimina�ních norem a v
moment� aktuálních soudních p�ípad� a sou�asn� se také poprvé seznamují s �adou evropských
judikatur v této oblasti. Obecn� se dá konstatovat, e ti, kte�í mají n�jaké konkrétní zkuenosti se
souzením t�chto p�ípad�, jsou problematice více otev�ení a dokáou také citliv�ji posoudit
problemati�nost postavení diskriminovaných osob v soudních �ízeních i p�i �eení takových spor�
obecn�.

KONTROLNÍ �INNOST SPRÁVNÍCH INSTITUCÍ
D�leitou kontrolní institucí v oblasti diskriminace na trhu práce jsou inspektoráty práce. Ty disponují
kontrolními i sank�ními pravomocemi v p�ípadech, kdy zjistí diskrimina�ní jednání u zam�stnavatele.
Pokuty se mohou pohybovat a do �ástky 1 mil. K�, v praxi vak tyto výe nejsou v poruování
pracovn�-právních vztah� souvisejících �i dotýkajících se problematiky diskriminace uplat�ovány.
Problematika diskriminace stojí na samém okraji zájm� inspektorát� práce. Negativní zkuenosti
s jejich kontrolní �inností vyslovují jak odborníci z této oblasti, tak ob�ti diskriminace.277 Mezi d�vody
nízkého zájmu ze strany inspektorát� je podce�ování dopad� diskriminace, ale také nedostatek
lidských a finan�ních zdroj� t�chto kontrolních institucí a nedostate�né metodické vedení ze strany
Ministerstva práce a sociálních v�cí.
D�leitost �inností inspektorát� práce a dalích kontrolních orgán�, jako je nap�íklad �eská kolní
inspekce, si uv�domují právní odborníci i NNO a za ú�elem zlepení situace na tomto poli organizují
r�zné vzd�lávací akce a také navrhují motiva�ní nástroje, které mají posílit uplat�ování rovných
p�íleitostí, lidských práv a antidiskrimina�ních opat�ení v praxi. Jde o r�zné sout�e, audity �i
certifikáty, které upozor�ují na p�íklady dobré praxe, jejich cílem je jejich prosazování i na dalí
subjekty.278

276 Viz P�íloha �. 1 Kauzistiky
277 Soka�ová, L. (2010). Nenechte se diskriminovat: záv�re�ná zpráva z výzkumu. In Neviditelný problém.
Praha: Gender Studies, o.p.s. Vychází v b�eznu 2010. Informace vycházejí z kvalitativního výzkumu mezi
odborníky na diskriminaci (NNO, právníci, advokáti atp.) a soudci na okresní úrovni, kte�í jsou pov��eni �eením
p�ípad� diskriminace.
278
V oblasti vzd�lávacího systému a rovných p�íleitostí etnických skupin jde nap�. o iniciativu Férová
kola Ligy lidských práv. iroké spektrum motiva�ních aktivit lze nalézt v oblasti rovných p�íleitostí en a mu�:
Firma roku: rovné p�íleitosti a audit Rovné p�íleitosti Gender Studies, o.p.s., genderový audit Otev�ené
spole�nosti, o.s. �i audity sla�ování rodinného a pracovního ivota organizace Aperio. Organizace ába na
prameni pak a do svého zániku organizovala sout� Zlatá ába, která oce�ovala pozitivní výroky z oblasti
rovných p�íleitostí a antidiskriminace.
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DOSAENÍ PRÁVNÍ VZD�LANOSTI
�eská ve�ejnost má obecn� pom�rn� nízké právní pov�domí. Situace se jet� více komplikuje
v oblasti diskriminace a lidských práv. Nízká právní znalost v této oblasti zp�sobuje, e pojem
diskriminace je �asto zam��ován za obecné pracovn�-právní spory, co na spole�enské úrovni tuto
problematiku devalvuje. O zlepení v tomto stavu usilují p�edevím neziskové organizace, které na
toto téma realizují informa�ní a kampan�. Relevantní vládní instituce se na tuto problematiku
nezam��ují v�bec nebo minimáln�. Vedle toho neziskové organizace provozují právní poradny, které
poskytují odpov�di na základní právní otázky, a p�ispívají tak k rozvoji právní vzd�lanosti a pov�domí
v �eské republice.
Nízkým právním pov�domím vak nedisponuje pouze laická ve�ejnost, ale také ú�edníci a ú�ednice
na r�zných úrovních a dalí osoby, které s tematikou p�icházejí do styku. I zde velký vzd�lanostní
deficit dopl�uje �innost nevládních neziskových organizací, které pro tyto instituce realizují vzd�lávací
akce. Vzd�lávání ministerských ú�edník� je také jedním z povinných úkol�, který stanoví dokument
Priority a postupy vlády p�i prosazování rovných p�íleitostí en a mu�. Ministerstvo práce a
sociálních v�cí tak zaji�uje vzd�lávání nejen pro pracovníky ministerstev, ale také pro ú�ady práce.
Zp�sob zajit�ní tohoto vzd�lávání závisí na rozhodnutí ministerstev a lií se  n�kdy ho zaji�ují
specializované NNO, expertky a experti, zam�stnanci ministerstev na problematiku atp.
Velkým problémem právního vzd�lávání v oblasti diskriminace je nedostatek specializovaných kurz�
zam��ených na problematiku diskriminace a lidských práv pro studující právních a sociáln�-právních
obor�. Problematickými jsou p�edevím právní fakulty. Tento stav má nep�íznivý vliv i na �innost
obecných advokát�, na které se jako na první instanci �asto obracejí ob�ti diskriminace.
Specializované neziskové organizace jsou toti soust�ed�ny v Praze, Brn� a n�kolika dalích �eských
v�tích m�stech. O zm�nu tohoto stavu op�t usilují p�edevím nevládní organizace, které organizují
letní koly a víkendové kurzy zam��ené na problematiku diskriminace a lidských práv. N�které
z t�chto kurz� jsou zam��ené také na soudce a soudkyn�, kte�í prohlubují své znalosti v této
problematice.279

POSTAVENÍ LGBT OSOB VE SPOLE�NOSTI
V sou�asné �R chybí silná nevládní organizace, která by zastupovala práva LGBT osob ve
spole�nosti. Organizace zam��ené na postavení lesbických en se zam��ují hlavn� na oblasti kultury
a svépomocnou �innost. Na vládní úrovni pak p�sobí Výbor pro sexuální meniny Rady vlády pro
lidská práva p�i Ú�adu vlády �R, který p�sobí jako poradní orgán vlády a který se skládá ze zástupc�
a zástupky� ministerstev a odborné ve�ejnosti.
1. �ervence 2006 vstoupil v platnost zákon o registrovaném partnerství, který umonil pár�m stejného
pohlaví (a pouze jim) uzavírat oficiální svazky. P�esto vak osoby uzavírající tento právní akt nemají
stejná práva a postavení jako osoby vstupující do manelství (nemají nap�. nárok na
vdovský/vdovecký d�chod). Jedním z takových nedostatk� je i nemonost individuální adopce osobám
v registrovaném partnerství. V �eské republice má právo adoptovat dít� kadý mu �i ena bez
ohledu na sexuální orientaci. Situace se vak zásadn� zm�ní v okamiku, kdy gayové a lesby vstoupí
do registrovaného partnerství, nebo� podle zákona registrované osoby nemohou adoptovat dít� nejen
jako pár, ale ani individuáln�. Z analýzy Gender Studies, o.p.s. vyplývá, e se uvedené ustanovení
279 lo nap�. o kurzy po�ádané Poradnou pro ob�anství, ob�anská a lidská práva.
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zákona o registrovaném partnerství dostalo do rozporu s Evropskou úmluvou o lidských právech
a základních svobodách, nebo� diskriminuje práv� na základ� sexuální orientace. Vzhledem k tomu,
e podle judikatury Ústavního soudu �R jsou sou�ástí �eského ústavního po�ádku také ratifikované a
vyhláené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, je uvedené ustanovení
v rozporu také s ústavním po�ádkem �R.280 Po zpracování byla analýza p�edána Výboru pro sexuální
meniny, po projednávání ministr pro lidská práva Michael Kocáb v lednu 2010 doporu�il legislativní
zm�nu, která má odstranit tento nedostatek a která bude p�edána k projednávání vlád� �R.

INTEGRA�NÍ POLITIKA �R Z GENDEROVÉ PERSPEKTIVY
Do oblasti lidská práva en spadá i postavení en migrantek v �eské republice. Problematické
situace a p�ekáky v integraci, které se dotýkají migrantek ijících v �R p�esahují do oblastí jako
p�ístup ke zdravotní pé�i a postavení migrantek na trhu práce.281 Poznatky o postavení této skupiny
en vychází z výzkum� Evropské kontaktní skupiny i jiných organizací a také ze zkueností s prací s
enami migrantkami ve výzkumných, vzd�lávacích a dalích aktivitách nevládní organizace.
�eská republika se v posledních letech stala pro migrující osoby zemí cílovou. Neustále dochází k
výraznému r�stu po�tu cizinc�/nek na území a zvyuje se po�et osob, které se zde cht�jí dlouhodob�
�i trvale usadit. K 31. 12. 2009 bylo evidováno celkem 433 305 cizinc�, z toho 178 416 en (41,2%).
Celkový po�et en s trvalým pobytem byl 85 115. Celkový po�et azylant� (osoby, kterým byla ud�lena
mezinárodní ochrana v �R) k 31.12. 2008 byl 1 933, z toho 821 en (42,5%). Nejv�tí po�et en
pochází z Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu a Ruska.
Téma genderového aspektu integrace migrant�/tek, zohledn�ní genderov� specifických zájm� a
pot�eb p�íchozích není v �R stále p�edm�tem hlubí ve�ejné diskuse, neodráí se cílen� ani v
legislativních opat�eních a koncep�ních dokumentech.
Základním dokumentem, který vymezuje státní integra�ní politiku �R, je Koncepce integrace cizinc� z
roku 2005 (aktualizovaná verze je platná od roku 2006). Tento text a kadoro�ní zprávy o jeho
realizaci se zabývají konkrétními problémy a oblastmi integrace s d�razem na genderová specifika a
situací en migrantek pouze okrajov�. Uvád�na je zejména pot�eba zohlednit p�i integra�ních
aktivitách specifické postavení en jako jedné ze zranitelných skupin (z toho vychází dota�ní programy
ministerstev, nap�íklad Ministerstva práce a sociálních v�cí). Koncepce samotná se vak postavení
en migrantek v�nuje velmi obecn� a ne�eí konkrétní problémy v procesu integrace, podrobn�ji je
uvedeno pouze doporu�ení k podpo�e en matek v p�ístupu ke kurz�m �eského jazyka.
Genderové hledisko migrace a integrace a situace en migrantek musí být v koncep�ních
dokumentech vlády více specifikováno. Opat�ení, která vychází z politik, by m�la být konkretizovaná a
závazná p�i uplat�ování v praxi. V rámci definované skupiny zranitelných osob je nutné specificky
zohlednit situaci en samoivitelek a ochranu t�hotných en v souvislosti s jejich monostmi legálního
pobytu na území �R, léka�ské a sociální pé�e.
280 JUDr. Mgr. Jan Wintr, Ph.D. pro Gender Studies, o.p.s. (2009). Analýza �eské právní úpravy osvojení dít�te
gayi, lesbami a bisexuálními lidmi ve sv�tle práva Evropské unie a Evropské úmluvy o lidských právech a
základních svobodách. Vypracování analýzy je financováno nadací OSF Praha.
http://www.feminismus.cz/download/analyza_adopce_final.pdf.
281

Tyto �ásti jsou blíe popsány v kapitole eny a hospodá�ství a eny a zdraví.
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Také v oblasti politiky rovných p�íleitostí en a mu� musí být více zohledn�no specifické postavení a
pot�eby en migrantek. Jednou z oblastí je nap�íklad sla�ování rodinného a pracovního ivota.
Nástroje k podpo�e en v této situaci (nap�íklad zkrácené pracovní úvazky, flexibilní formy
zam�stnání) jsou pro migrantky nedosaitelné vzhledem k jejich pobytovému statusu na území a
p�íleitostem k uplatn�ní na trhu práce.

ZÁV�RY A DOPORU�ENÍ:
�

Zvyování právního pov�domí ve�ejnosti, které p�isp�je ke správnému chápání pojmu
diskriminace a také znalosti moností právní obrany proti takovému protiprávnímu jednání,
vyuívání informa�ních a osv�tových kampaní zam��ených na r�zné cílové skupiny (ob�ti
diskriminace, odborníky, soudy atp.) a rovn� naduívání tohoto pojmu.

�

Posilování spolupráce r�zných subjekt� v oblasti odstra�ování projev� diskriminace 
NNO, státu, ve�ejné správy a samosprávy, sociálních partner�, akademické obce a dalích.

�

Stát by m�l p�evzít aktiviza�ní roli v oblasti (anti)diskrimina�ních opat�ení a stanovit jasný
a transparentní systém financování NNO, které jsou hlavními poskytovateli slueb pro
diskriminované osoby.

�

Novelizace antidiskrimina�ního zákona (po vyhodnocení jeho ro�ního p�sobení) za ú�elem
posílení opat�ení proti diskriminaci a zlepení ob�tí diskriminace p�i vymáhání zákona.

�

Zvyování dostupnosti právní pomoci a kapacit právních poraden.

�

D�sledný mainstreaming antidiskriminace.
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ENY A MÉDIA

J. STRATEGICKÉ CÍLE  ENY A MÉDIA
J. 1 Zvýení ú�asti a p�ístupu en k vyjad�ování se a rozhodování ve sd�lovacích prost�edcích a nových
komunika�ních technikách
J. 2 Podpora vyváeného a nestereotypního zobrazování en ve sd�lovacích prost�edcích

Tereza Wennerholm �áslavská
Pekingská ak�ní platforma (dále PAP) p�ipisuje médiím zna�ný potenciál p�i prosazování rovného
postavení en a mu�. Role médií je zd�razn�na nap�í� vemi kritickými oblastmi platformy. Krom�
toho tvo�í média i samostatnou kritickou oblast se dv�ma strategickými cíli. Samostatná kritická oblast
také zahrnuje sd�lovací prost�edky, nové informa�ní a komunika�ní technologie a oblast reklamy.
Platforma ve strategických cílech a opat�eních upozor�uje na pot�ebu vypracování profesionálních
návod� a dobrovolných kodex� chování na podporu pozitivních portrét� obou pohlaví a pouívání
neutrálního jazyka v mediálních programech a zapojení en do utvá�ení mediálních obsah� a vyuití
nových technologií.282

MÉDIA V �R
Nejd�leit�jími zákony, které regulují audiovizuální média v �eské republice, jsou zákon �. 483/1991
Sb., o �eské televizi, zákon �. 484/1991 Sb., o �eském rozhlasu, a zákon �. 231/2001, o provozování
rozhlasového a televizního vysílání. Reklamu v �eské republice upravuje zákon �. 40/1995, o regulaci
reklamy, a tuto právní normu dopl�uje zákon �. 231/2001, o provozování rozhlasového a televizního
vysílání. Vechny tyto ve�ejnoprávní normy transponují sm�rnici ES283 o audiovizuálních mediálních
slubách, co znamená, e audiovizuální sd�lení nesmí podn�covat k nenávisti z d�vodu rasy,
pohlaví, náboenského vyznání nebo národnosti a obchodní sd�lení (reklama) nesmí obsahovat
nebo podporovat diskriminaci z d�vodu pohlaví, rasy �i etnického p�vodu, národnosti, náboenského
vyznání �i p�esv�d�ení, zdravotního postiení �i sexuální orientace.284 Regula�ními orgány, které
dohlíejí na dodrování výe uvedených zákon�, jsou Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
(RRTV), dále specializované samoregula�ní orgány zakotvené v zákon� o �eské televizi (Rada �T)

282

Beijing Platform for Action, J.Women and Media:
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/media.htm (cit.2010-03-17)

283 Televize bez hranic a pozd�ji Sm�rnici o audiovizuálních mediálních slubách Sm�rnice Evropského
parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se m�ní Sm�rnice Rady 89/552/EHS, o
koordinaci n�kterých právních a správních p�edpis� �lenských stát� upravujících provozování televizního vysílání
284 Nap�. v zákon� o reklam� se jedná o § 2 odst. 3.
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a v zákon� o �eském rozhlase (Rada �Ro).285 Na úrovni státní správy �eské republiky pro regulaci a
dozor nad médii fungují Stálá komise Poslanecké sn�movny pro sd�lovací prost�edky a Stálá komise
Senátu pro sd�lovací prost�edky.
Nad rámec právní regulace se audiovizuální média a reklama v �eské republice �ídí dobrovoln�
p�ijatými etickými kodexy. Ve�ejnoprávní média �eská televize a �eský rozhlas mají vlastní kodexy
(Kodex �eské televize, resp. Kodex �eského rozhlasu) a v oblasti reklamy se jedná o Kodex reklamy
vydaný Radou pro reklamu (RPR). Kodexy obsahují speciální ustanovení o zákazu diskriminace a
sniování lidské d�stojnosti.286 Podle vyjád�ení Rady pro �eskou televizi a Rady �eského rozhlasu,
které dohlíí na dodrování kodex� a p�ijímají stínosti od ve�ejnosti na p�ípadné jeho poruení,
neobdrely tyto ádnou stínost, kterou by byla moné posuzovat jako diskrimina�ní.287
V oblasti tit�ných médií se k oblasti nediskriminace vyjad�uje Etický kodex vydaný Syndikátem
noviná��, dle kterého tit�ný obsah nesmí vytvá�et ani ztvár�ovat nám�t, který by podn�coval
diskriminaci rasy, barvy pleti, náboenství, pohlaví nebo sexuální orientace.288 Stejn� jako Rada
�eské televize a Rada �eského rozhlasu, tak je i Syndikát noviná�� místem pro podání stíností na
diskriminaci v tit�ných médiích. Mezi lety 2007-2009 �eil Syndikát dv� stínosti na diskriminaci v
tit�ných médiích zam��ené na genderové stereotypy a zobrazování en a mu�, ale ani k jedné
nezformuloval stanovisko.289
Arbitrání komise Rady pro reklamu, která p�ijímá stínosti na komer�ní sd�lení, p�ijala mezi lety 2002
a 2008 celkem 33 stíností, které spadají do kategorie eny v reklam� a/nebo sexismus. Z t�chto
stíností uznala Arbitrání komise RPR jako oprávn�né celkem �ty�i stínosti.290 Na rozdíl od
mediálních rad jsou stínosti a od�vodn�ní dostupné na webových stránkách Rady pro reklamu
a navíc je expertní základna Arbitrání komise rozí�ena o psychology, sexuology a mediální
odborníky apod.

285 V p�ípad� reklamy v rozhlase a televizi, v�etn� sponzoringu, je to Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, v
p�ípad� reklamy pro lé�ivé p�ípravky a sponzoring Státní ústav pro kontrolu lé�iv, pro reklamu na zdravotní pé�i
Ministerstvo zdravotnictví, pro reklamu na p�ípravky na ochranu rostlin Státní rostlinoléka�ská správa, u
reklamy na veterinární lé�ivé p�ípravky Ústav pro státní kontrolu veterinárních bioprepraparát� a lé�iv, u
reklamy na internetu Ú�ad pro ochranu osobních údaj� a v ostatních p�ípadech to jsou krajské ivnostenské
ú�ady.
286 V p�ípad� �eské televize se jedná o �lánek 13 Kodexu a �eského rozhlasu se jedná o �lánek 18 Kodexu. V
Kodexu reklamy upravuje bod 3.2 lidskou d�stojnost a nediskrimina�ní zobrazování.
287 Zdroj: Gender, média a reklama. Monosti (samo)regulace genderových stereotyp� v médiích a reklam�.
Petra Kubálková,Tereza Wennerholm �áslavská (2009)
288 Krom� toho reguluje periodický tisk i zákon �. 46/2000 Sb. ze dne 22. února 2000, o právech a povinnostech
p�i vydávání periodického tisku a o zm�n� n�kterých dalích zákon� (tiskový zákon). Ten ale neobsahuje ádna
ustanovení o nediskriminaci.
289 Zdroj: Gender, média a reklama. Monosti (samo)regulace genderových stereotyp� v médiích a reklam�.
Petra Kubálková,Tereza Wennerholm �áslavská (2009)
290 Ibid.
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ádný z výe uvedených etických kodex� neobsahuje doporu�ení na podporu nestereotypního
zobrazování en a mu� a/nebo vyváené zapojení obou pohlaví do rozhodovacích pozic v médiích.
Samoregula�ní normy pouze odkazují na právní poadavky na nediskrimina�ní chování. Praxe ze
zahrani�í ukazuje, e doporu�ení na zobrazování en a mu� i vyváeného zastoupení nejsou
neobvyklá. Pr�kopníky jsou ve�ejnoprávní média (nap�íklad britská BBC, kanadská CBC �i védská
SVT) a samoregula�ní orgány (nap�. 8 z 20 evropských autoregula�ních orgán� v oblasti reklamy má
specifické ustanovení o sexistické a stereotypní reklam�).291 (Ve dvou zemích v Evrop� se rozhodli jít
zákonným na�ízením. Ve pan�lsku byl p�ijat zákon, který zakazuje diskriminující a ned�stojné
zobrazování en v médiích a reklam�. Norsko má ve�ejnoprávní p�edpis o rovném zacházení en a
mu�, který zahrnuje i oblast reklamy.) P�itom z dostupných studií292 a mediálních monitoring�293 na
zobrazování genderových rolí a pouití jazyka v mediálních sd�leních je z�ejmé, e �eský mediální
prostor není v��i genderovým p�edsudk�m imunní. V t�chto pracích se konstatuje, e názory en jsou
v �eských médiích málokdy slyeny a ve zpravodajství se ve v�tí mí�e vyjad�ují mui odborníci, a to i
v oblastech, které se dotýkají ivot� en. eny jsou v obsazích po�ad� více citovány ve vztahu k
enským témat�m a jsou také více zobrazovány v pod�ízeném postavení ve spole�nosti. Princip
rovného zacházení en a mu� je médii �asto nepochopen a zesm��ován.294 Podle Jany Valdrové,
�eské mediální odbornice, �eská publicistická a moderátorská obec p�enáí do t�etího tisíciletí
zkreslené, stereotypní, ustrnulé, neúplné, zhusta negativní informace a postoje k enské otázce a
problematice rovnosti pohlaví v neprosp�ch individuální svobodné volby genderové identity.295 Ale i
p�es výe uvedené negativní hodnocení nachází stále více vyváené zpravodajství a genderov�
zcitliv�ná urnalistika cestu do hlavního mediálního proudu .296

291 Ibid.
292 Nap�. Valdrová, Jana (2006). Gender a spole�nost. Univerzita J.E. Purkyn�. Ústí nad Labem.Valdrová (2006),
Baslarová, Iva - Binková, Pavlína. Kandidátky na p�edsedu: Mediální obraz politi�ek ve volbách do Poslanecké
sn�movny v roce 2006. Jirák, Jan. O stereotypech v médiích aneb Sv�t, který vidí média.
293 �eská republika se zapojila do projektu Celosv�tový den monitoringu médií (The Global Media Monitoring
Project, GMMP 2009/2010). Projekt b�í od roku 1995 a jeho hlavním výstupem jsou celosv�tové reporty o
zastoupení a zobrazování en a mu� v médiích. Tyto zprávy, které zpracovávají kvantitativní a kvalitativní data,
jsou svého druhu nejrozsáhlejí. Na národní úrovní koordinuje sb�r a analýzu dat Centrum ProEquality ve
spolupráci s Katedrou mediálních studií UK FSV. Autorka má p�edb�né výstupy k dispozici.
294 Zodpov�dnost médií p�i upev�ování genderových stereotyp� je nej�ast�ji odmítána ze strany noviná�ské
obce. To jsou nap�íklad zkuenosti z projektu Kampa� pro Rovnost ancí, který pracoval s cílovou skupinou
noviná�i/ky. Více o projektu Nadací Open Society Fund Praha na http://www.osops.cz/muziazeny/index1.htm
295 Valdrová, Jana.2001. Stereotypy a klié v mediální projekci genderu. Sociologický �asopis, XXXVII,
(2/2001), 183-205.
296 Konstatuje nap�. Appeltová, M., Bosni�ová (2009). Po dvaceti letech demokracie se média nau�ila vnímat
zásadní genderové aspekty pracovního trhu. Otázky sla�ování v podob� flexibilních pracovních úvazk� �i
firemních kolek, rozdíl� v platech mezi mui a enami �i nerovného zastoupení en a mu� v jednotlivých
oborech �i hierarchické struktu�e organizací jsou sou�ástí mediálního diskurzu.
Sv�j podíl na tom také m�la genderová informa�ní a tisková
agentur gitA, která v �eském mediálním prostoru p�sobila mezi roky 2006 a 2009. www.ta-gita.cz
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V reklam� a marketingu z pohledu zobrazování mu� a en p�evládají v �eském prost�edí zako�en�né
stereotypy.297 Diferenciace podle produkt� je v�tinou zjevn� manifestována  reklamy jsou utvá�eny
za ú�elem kategorizace výrobk� na výhradn� muské a enské.298 V p�ípad� reklamy, je zjevný i �irý
sexismus a objektivizace enského t�la.299.
Záv�rem m�eme konstatovat, e �eské mediální rady (Rada �Ro, Rada �T a RRTV) a redakce
nejv�tích mediálních vydavatelství problematiku rovných p�íleitostí en a mu� nereflektují a na
iniciativy ze strany ob�anského a akademického sektoru reagují odmítav�.300 V tomto ohledu je Rada
pro reklamu vst�ícn�jí a dokonce zvauje zapracování doporu�ení o nestereotypním zobrazování
en a mu� do svého Kodexu.301

ZASTOUPENÍ EN V MÉDIÍCH A V ROZHODOVACÍCH POZICÍCH
Se zobrazováním genderu v médiích souvisí také dalí otázka, a to je zastoupení en v médiích, tedy
sloení pracovních tým� a zapojení en (nebo menin) do tvorby samotného obsahu informací. Podle
jedné z analýz z roku 2003 byly eny v �T zastoupeny v pom�ru 2:7, ádný z významných deník�
nem�l na postu éfredaktora enu a v �ele v�tiny sekcí �eského rozhlasu stáli mui a od roku 1992
nebyla ve vedení �eské televize ani �eského rozhlasu ena ani jednou.302 Podle dat �SÚ z roku 2005
je patrné, e eny nachází uplatn�ní na pozici redaktorky obecn� (51,9%), mezi komentátory a
reportéry jich je 47,9%, mezi redaktory publicistiky 40%, p�esto se podíl p�ísp�vk� od en v denících a
ostatních médiích pohybuje pouze v rozsahu 20-30%. Hodnotících komentá�� od en je navíc
pouhých 10%. Z analýzy dále vyplývá, e podíl citovaných en se pohybuje okolo 20%.303
V roce 2009, podle webových stránek jednotlivých redakcí �eských deník�, bylo zastoupení en
na vedoucích pozicích stále minimální (na pozici éfredaktora �ty� nej�ten�jích týdeník�/deník� není
ani jedna ena) a v redakcích tvo�í eny mezi jednou t�etinou a jednou polovinou

297 Nap�. Bosni�ová, Nina et al (ed) (2008). Gender a marketing. Gender Studies, o.p.s. Praha, Kadlecová,
Kate�ina. Dívky a girls podle �eských dív�ích �asopis�. Jazyk, ideologie, publikum a jeho p�ístup. Nakladatelství
Bor. Praha.
298 Na oblast gender marketingu se zam��ila v roce 2007 organizace Gender Studies, o.p.s Více na
http://www.rovneprilezitosti.cz/admin/upload/0a348316d1/e6c1409dbc.pdf (cit. 2010-03-18)
299 Na sexistickou reklamu upozor�ují nap�íklad Nesehnutí (Nezávislé Sociáln� Ekologické hnutí) v Brn� sout�í
Sexistické prasátko. Více na http://zenskaprava.ecn.cz/?page=255&call=Témata&lang=cs (cit. 2010-03-18).
300 Nap�íklad reakce Rady pro rozhlasové a televizní vysílání na zaslanou Analýzu Centra Proequality a reakce
noviná�ské obce na vydání p�íru�ky Kultura genderov� korektního vyjad�ování MMT.
301 Reakce �editele RPR, ing. �astného na Evropské konferenci k p�ekonávání genderových stereotyp�,
19.5.2009
302 Nováková, Tereza. Genderové nerovnosti v sou�asných �eských médiích. Bakalá�ská práce. FSV UK, Praha.
2006.
303 Kubálková,P. Wennerholm �áslavská. T. 2009. Gender, média a reklama Monosti (samo)regulace
genderových stereotyp� v médiích a reklam�.
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zam�stnanc�/zam�stnanky�.304 Výjimku tvo�í Rada �eské tiskové agentury, které p�edsedá ena
(místop�edeskyn� ena, zbývajících p�t �len� rady jsou mui), ovem ve výkonném vedení �TK jsou
pouze samí mui. Naopak vyváené je obsazení vedoucích redakcí (p�t en a p�t mu�).
Tabulka �.1: Zastoupení en v mediálních radách, asociacích a politických orgánech se zam��ením na média
Mediální rada/Samoregula�ní orgán/Asociace/Politický
orgán

Celkový po�et

Z toho en

305

Procentuální
zastoupení en (v%)

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
(Rada pro RTV)

13

5

38

Rada �eské televize (Rada �T)

15

3

20

Rada �eského rozhlasu (Rada �Ro)

8

2

25

Asociace provozovatel� soukromého vysílání (APSV) (Ve
vedení APSV)

6

0

0

Unie vydavatel� denního tisku (Správní rada UV)

10

1

10

Stálá komise Senátu pro sd�lovací prost�edky (SKSP)

12

4

33

Stálá komise pro sd�lovací prost�edky PS �R

18

4

40

13/17

3/0

23/0

Rada pro reklamu (RPR) (Arbitrání komise/Výkonný
výbor)

OBLAST MÉDIÍ A POLITIKY ROVNÝCH P�ÍLEITOSTÍ
I kdy je v �eské republice za základní strategický materiál politiky rovných p�íleitostí pro eny
a mue povaována Pekingská ak�ní platforma306, �eská vláda a jí pov��ené orgány v oblasti
prosazování rovného postavení en a mu� se médii primárn� nezabývají. Závazky, jako nap�íklad
zvýení ú�asti a p�ístupu en k vyjad�ování a rozhodování ve sd�lovacích prost�edcích a podpora
vyváeného a nestereotypního zobrazování en v médiích, nejsou v základních dokumentech nikde
samostatn� formulovány. ádná ze souhrnných zpráv o pln�ní priorit a postup� vlády p�i prosazování
rovných p�íleitostí en a mu� v letech 2004-2008307 nezmi�uje oblast médií jako jednu z oblastí
diskriminace en. Ve vládních zprávách o pln�ní Pekingské ak�ní platformy je sice do oblasti eny a
média zahrnuto zadání pr�zkumu Obraz en v médiích a reklam� a jeho vliv na ve�ejné vnímaní o
304 Ibid.
305

Údaje jsou aktuální k roce 2009 a �erpají z Analýzy Gender, média a reklama Monosti (samo)regulace
genderových stereotyp� v médiích a reklam� a z webových stránek p�ísluných orgán�.

306 Odkaz Souhrnné zprávy o pln�ní priorit a postup� vlády p�i prosazování rovných p�íleitostí en a mu� v
letech 2003-2008
307 Souhrnné zprávy o pln�ní priorit a postup� vlády p�i prosazování rovných p�íleitostí en a mu� v letech
2004-2008. http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/ministri-pri-uradu-vlady/michael-kocab/rovne-prilezitostizen-a-muzu/dokumenty/souhrnne-zpravy-o-plneni-priorit-a-postupu-vlady-pri-prosazovani-rovnych-prilezitostizen-a-muzu-1998---2007-39251. (cit. 2010-01-25)
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rovnosti mu� a en na toto téma z roku 2003, ale nikde nejsou výsledky výzkumu hodnoceny.308 V
poslední vládní zpráv� o pln�ní Pekingské ak�ní platformy není nikde oblast médií samostatn�
hodnocena. Média jsou ve vládních dokumentech vnímána jako prost�edek pro í�ení vládních
politik a vhodná pro kampan� informující o aktivitách na poli rovných p�íleitostí en a mu�.309
To potvrdila i odpov�� Odd�lení rovnosti en a mu� autorce textu na dotazování ohledn� závazk� v
oblasti en a médií. Odd�lení zaslalo p�ehled vech informa�ních a osv�tových kampaní, které
prob�hly mezi lety 1998-2009. Dle vyjád�ení Odd�lení rovnosti en a mu� nem�e vláda na�izovat,
jak se v masmédiích bude informovat o problematice mu� a en, m�e tomu jen napomoci vlastním
p�íkladem, co �inila a do roku 2008. V roce 2009 bylo toto opat�ení z Priorit vyput�no.310
Jedna ze dvou aktivit, které se zam��ovaly na média, byl výe zmín�ný sociologicky orientovaný
pr�zkum Obraz en v médiích a reklam� a jeho vliv na ve�ejné vnímaní o rovnosti mu� a en.311
Pr�zkum zadal v roce 2003 Odbor rovnosti en a mu�312 agentu�e TNS Factum se zám�rem
analyzovat vztah mezi vlivem médií, reklamy a postoji �eské spole�nosti k problematice rovných
p�íleitostí. Ú�elem celého pr�zkumu byla zp�tná vazba pro Odbor rovnosti en a mu�, jakoto
hlavního koordinátora politiky rovnosti en a mu�. Rozsáhlý pr�zkum byl d�lán na irokém vzorku
médií (tit�ná, audiovizuální) a sou�asn� probíhalo i dotazování respondent�/respondentek.
Problematické je ovem, e �tená�/ka se nedozví, jak se jisté pojmy a definice m��ily. Nap�íklad p�i
zkoumání, která média nejvíce referují o enských tématech, není definováno, co se tím v analýze
myslí. V analýze se konstatuje, e mediální obraz en je pozitivn�jí, ne je image ve ve�ejném
mín�ní, aby se pak níe konstatovalo, e média zobrazují eny v jejich tradi�ních �innostech
a rolích.313 K �emu m�lo rozsáhlé et�ení slouit a jaké z toho vylo pro Odbor rovnosti en a mu�
doporu�ení, není zcela jasné.314 Z�ejmé je, e p�es výhrady k metodologii a validit� pr�zkumu se
potvrdilo, e �eská média, v�etn� reklamy, p�istupují k genderovým rolím stereotypn�.
Dalím po�inem od roku 2003 na poli eny a média byla realizace Evropské konference o nových
cestách k p�ekonávání genderových stereotyp�, která se konala v rámci �eského p�edsednictví
v kv�tnu 2009. Konference m�la p�edstavit nové zp�soby, jak p�ekonat genderové stereotypy, posílit
vým�nu zkueností mezi �lenskými státy EU a poukázat na inovativní p�ístupy, nástroje a prost�edky k
p�ekonání genderových stereotyp� v oblasti vzd�lávání, v médiích a rozhodovacích procesech.
Konference si zadala nesporn� ambiciózní cíle. Na webových stránkách Odd�lení rovnosti en a
308 Vládní zpráva, 2005, strana 6
309 Od roku 1998 do roku 2008 bylo vdy jako první úkol v Prioritách za�azeno opat�ení: V rámci své mediální
politiky a s ohledem na pr��ezový charakter politiky rovných p�íleitostí pro eny a mue zd�raz�ovat tento
princip a informovat o opat�eních p�ispívajících k jeho zabezpe�ování v souvislosti s v�cnou p�sobností kadého
�lena vlády.
310 E-mailová korespondence s Ing. Vladimírem Makem, Odd�lení rovnosti en a mu�, Ú�ad vlády, 29. 1. 2010
311 Obraz en v médiích a reklam� a jeho vliv na ve�ejné vnímaní rovnosti mu� a en. Zpráva pro Ministerstvo
práce a sociálních v�cí - projekt VaV-ZVZ76, ident. kód: HS 100/03. Praha. 2003
312 Odbor rovnosti en a mu� byl do doku 2007 pod Ministerstvem práce a sociálních v�cí. Od 1. ledna 2008
byl p�eveden na Ú�ad vlády. Dnes nese název Odd�lení rovnosti en a mu�.
313 Obraz en v médiích a reklam� a jeho vliv na ve�ejné vnímaní o rovnosti mu� a en. Zpráva pro
Ministerstvo práce a sociálních v�cí - projekt VaV-ZVZ76, ident. kód: HS 100/03. Praha. 2003
314 Na zaslaný dotaz nedostala autorka odpov��.

98

mu� se mezi doporu�eními také objevilo: ú�inné zamezení í�ení sexistické reklamy  nap�. Radou
pro reklamu, ombudsmanem; vytvo�ení kodexu zabra�ujícího í�ení reklamy vytvá�ející neádoucí
obraz o enách; spolupráci reklamních agentur se samoregula�ními organizacemi a irokou
ve�ejností; zvýení zastoupení en v Radách pro reklamu, pro rozhlasové a televizní vysílání apod.;
pozitivní enské vzory v ekonomice i v politice (medializace nejlepích manaerek, podnikatelek,
starostek, úsp�ných politi�ek na vech úrovních �ízení). Bohuel ádné z t�chto doporu�ení se
nedostalo do formulování priorit na rok 2009. Neprob�hla ani ádná komunikace ze strany Odd�lení
rovnosti en a mu� sm�rem k radám a samoregula�ním orgán�m v oblasti médií a reklamy.315
Nezájem o problematiku en a médií se týká i volených zástupc� do Poslanecké sn�movny a Senátu.
Stálá komise Poslanecké sn�movny pro sd�lovací prost�edky PS �R a Stálá komise Senátu pro
sd�lovací prost�edky ani jednou b�hem svých jednání neprojednávaly otázku ú�asti a p�ístupu en k
vyjad�ování a rozhodování v médiích a vyváeného a nestereotypního zobrazování en ve
sd�lovacích prost�edcích �i reklam�.316 P�itom v otázce zastoupení en do rozhodovacích pozic má
parlament p�ímý vliv na sloení mediálních rad, jeliko rady jmenuje.

ICT 317
Vzhledem k nar�stajícímu vlivu nových informa�ních a komunika�ních technologií (ICT)318 na rozvoj
spole�ností zd�raz�uje Pekingská ak�ní platforma d�leitost rovného zapojení en v tomto odv�tví.
Krom� toho byly eny v ICT hlavním tématem na 47. zasedání Komise OSN pro postavení en a
pozd�ji tého roku se v enev� uskute�nila první fáze Sv�tového summitu o informa�ní spole�nosti
(World Summit on the Information Society, WSIS)319, kde byla p�ijata deklarace zásad a ak�ní plán. V
deklaraci zásad se mimo jiné píe, e p�i í�ení nových technologií se má v�novat pozornost zvlát�
vzd�lávání mladých lidí a zrovnoprávn�ní p�íleitostí en a okrajových a jinak znevýhodn�ných skupin
obyvatel. O dva roky pozd�ji se konala druhá fáze Sv�tového summitu o informa�ní spole�nosti v
Tunisku. Zde se poprvé v oficiálních deklaracích pouívá pojem gender digital divide, tzv. rozdíl �i
dokonce propast ve vyuívání a vytvá�eni nových informa�ních a komunika�ních technologií na
základ� pohlaví.

315 E-mailová korespondence s Ing. Vladimírem Makem, Odd�lení rovnosti en a mu�, Ú�ad vlády, 29. 1. 2010
316 http://www.senat.cz/organy/index.php?lng=cz&par_2=231;
http://www.psp.cz/sqw/fsnem.sqw?f1=5&f2=3&id=814
317 �ást o ICT, a to p�edevím o nevládních aktivitách v oblasti eny a ICT a doporu�ení, vznikla za odborného
p�isp�ní Markéty Kristové. Markéta Kristová vede m.j. projekt www.zkusit.cz.
318 ICT je zkratka oboru informa�ních a komunika�ních technologií z anglického názvu Information and
Communication Technologies. Zahrnuje vekeré technologie pouívané pro komunikaci a práci s informacemi.
P�vodní koncept informa�ních technologií (IT) byl dopln�n o prvek komunikace, kdy mezi sebou za�aly
komunikovat jednotlivé po�íta�e �i uzav�ené sít�.
319 Ve dnech 10.-12. prosince 2003 se v enev� uskute�nila první fáze Sv�tového summitu o informa�ní
spole�nosti. Druhá fáze se konala 16.-18.listopadu 2005 v Tunisku. Konferenci po�ádala Mezinárodní
telekomunika�ní unie (ITU) na základ� závazku OSN. Více na: http://www.itu.int/wsis/index.html
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ICT A �R
�eská republika má vysokou úrove� v oblasti sb�ru dat a porovnávání ukazatel�, které indikují úrove�
informa�ní spole�nosti. �eský statistický ú�ad sbírá data o informa�ních technologiích dlouhodob� a
n�které údaje jsou m��eny od roku 1990320. Níe uvedená data �erpají p�edevím z t�chto
p�ehled�321.
V roce 2008 poprvé za�ala více jak polovina dosp�lé populace v �R pouívat internet, konkrétn� se
jedná o 54% jednotlivc� starích 16 let. K nár�stu po�tu uivatel�/uivatelek dolo u vech sociodemografických skupin. Nejvíce uivatel� internetu je mezi mladými a vysokokolsky vzd�lanými lidmi.
S ohledem na rozd�lení dle pohlaví tak v �eské republice vyuívá internet (jako aktivní uivatel/ka)
46% en (52% mu�), co je cca 9% pod pr�m�rem EU, a osobní po�íta� vyuívá p�iblin� 52% en
(58% mu�) s cca 8% pod pr�m�rem EU. Nejv�tí rozdíly v pouívání informa�ních technologií, jako
je vyuití internetu a osobního po�íta�e, nepanují mezi mui a enami, ale p�edevím mezi v�kovými
skupinami obyvatelstva a podle dosaeného vzd�lání. Nejv�tí genderový rozdíl v pouívání osobního
po�íta�e a internetu je patrný ve v�kové skupin� 55 a 64 let, kde genderový rozdíl �inní 6% pro
osobní po�íta� a 7% pro internet a obdobn� ve v�ku 65 a 74 let, kde genderový rozdíl �inní 9% pro
osobní po�íta� a 8% pro internet.

ENY V ICT
Krom� p�ístup� k informa�ním a komunika�ním technologiím a monostem jejich vyuití pro eny a
mue se také hodnotí podíl en v ICT oboru. V �eské republice se od roku 1993 po�et vech ICT
odborník�/nic tém�� zdvojnásobil.322 Zastoupení en v ICT oboru vak trvale klesá. V roce 1993 tvo�ily
eny 36% z ICT odborník� a v roce 2008 p�sobilo v tomto oboru jen 13% en. V nominálních �íslech
to znamená, e v roce 1993 bylo en IT odborník� tém�� 22 tisíc a mu� 38 tisíc; v roce 2008 to bylo
u jen 15 tisíc en oproti 96 tisíc mu� (tabulka �.2).
Klesající tendenci mají také po�ty dívek studujících na státních vysokých kolách obory spojené s ICT.
Z údaj� Ústavu pro informace ve vzd�lávání vyplývá, e zatímco ve kolním roce 1996/1997 tyto obory
studovalo 20 procent, o deset let pozd�ji ve kolním roce 2006/2007 to bylo 10 procent, p�i�em �ist�
informatické obory studují pouze 2 a 4 procenta. A�koli pat�í obor ICT k nejvíce perspektivním a
lukrativním, rozhodne se pro tento obor mén� dívek ne pro jiné technické obory - chemické, stavební,
dopravní, architekturu �i jadernou fyziku. T�mito po�ty se �eská republika �adí k zemím, v nich eny
ve srovnání s mui nejmén� vyuívají monosti perspektivní a lukrativní kariéry v oboru ICT  mezi
zem�mi Evropské unie zaujala v roce 2004 v pom�rném zastoupení en v IT profesích a 22. místo. 323
320 �asové �ady obsahují ukazatele zobrazující v n�kterých sm�rech vývoj �R v posledních 20 letech. V tomto
období vak dolo ke zna�ným politickým, hospodá�ským i sociálním systémovým zm�nám, na které musela
reagovat i statistika zm�nami ve statistických zji�ováních, pouíváním nových klasifikací, zm�nou nápln� nebo
zavedením nových statistických ukazatel� a nutností p�ijmout mezinárodní standardy do statistické praxe.
321�SÚ sbírá data o vyuívání informa�ních technologií (Informa�ní spole�nost v �íslech) a o ekonomickém
vyuití, kam spadá i struktura zam�stnání (informa�ní ekonomika v �íslech).
http://www.brno.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/informacni_technologie_pm.
322 Dlouhodobe mírn� p�evauje po�et technik� v oblasti výpo�etních technologií nad v�dci. V roce 2008 �inil
pom�r t�chto dvou povolání 55 ku 45 ve prosp�ch technik�. 69% v�dc� ve VT zaujímají programáto�i.
323 viz http://www.zkusit.cz/dokumenty/statistiky-IT-odbornici.pdf
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Tabulka 2. Po�et a podíl en a mu� v ICT oborech v roce 1993 a 2008

324

Rok/pohlaví

eny (v tis)

eny (v%)

Mui (v tis)

Mui (v%)

1993

22

36

38

64

2008

15

13

96

87

P�í�inami nezájmu dívek a en o ICT se zabývá v zahrani�í celá �ada výzkumných prací. V t�chto se
konstatuje, e nezájem dívek a en o ICT není p�irozený a biologicky podmín�ný, ale sociáln�
utvá�ený.325 Zatím jediná �eská výzkumná práce eny v ICT profesích a ICT oboru v �eské
republice Markéty Kristové (2008) p�ináí zjit�ní, jak se projevují v �eském prost�edí historickospole�enské faktory, které podle zahrani�ních empirických studií negativn� ovliv�ují zájem dívek a en
o ICT na profesionální úrovni. 326
Krom� nízkého po�tu en v ICT profesích jsou patrné i velké rozdíly v odm��ování na základ�
pohlaví. Rozdíl v odm��ování je vyí ne pr�m�rný rozdíl v odm��ování mu� a en v �esku (v roce
2008 byl gender pay gap 20,7%). To je �áste�n� dáno i tím, e tempo r�stu plat� ICT odborník� je
vyí, ne jak je tomu v p�ípad� celkových pr�m�rných plat�. Mezi lety 2002 a 2008 byl pr�m�rný
meziro�ní nár�st plat� v tomto oboru 9% .327 To je o �ty�i procenta více ne pr�m�rný r�stu mezd ve
vech odv�tvích ve stejném období (5%). V roce 2008 �inila pr�m�rná hrubá m�sí�ní mzda en v ICT
77% mzdy svých muských koleg�. Ve skupin� v�dci v oblasti ICT pobíraly eny 83% výe platu
mu� a ve skupin� technici 72%. V nepodnikatelské sfé�e pobírají eny ICT odbornice 92% mzdy
mu� ICT odborník� a v podnikatelské sfé�e to je 77%. P�í�inou t�chto rozdíl� jsou tabulkové platy v
nepodnikatelské sfé�e.

OBLAST ICT A POLITIKA ROVNÝCH P�ÍLEITOSTÍ
Kdy v roce 2004 schválila vláda strategický dokument (Státní informa�ní a komunika�ní politika
vypracovaná tehdejím Ministerstvem informatiky) v oblasti rozvoje informa�ní spole�nosti s výhledem
do roku 2006, neobsahoval tento 35stránkový dokument ádný odkaz na závazky v oblasti en a ICT
- a� ji Pekingské ak�ní platformy, nebo Evropské unie (nap�. e-Europe), �i deklarace sv�tových
summit� o informa�ní spole�nosti. Státní informa�ní a komunika�ní politika obsahovala mimo jiné
strategii na celkovou podporu a zvýení informa�ní gramotnosti, ale nikde se nezabývala tím, pro�
ubývá en mezi ICT odborníky a co se d�lá pro zvýení ú�asti a p�ístupu en k ICT. Tehdejí ministr
pro informatiku Vladimír Mlyná� (ministrem informatiky 2003-2005) se na toto téma vyjád�il, e v��í, e
324

Zdroj: Genderová ro�enka kolství, UIV 2009

325 Faktory, které ovliv�ují nízké zastoupení en v ICT: ned�v�ra v technické schopnosti; rozdíly ve výchov�
a vzd�lávání chlapc� a dívek (dívky jsou od útlého d�tství v procesu genderov� stereotypní socializace
sm�rovány do jiných oblastí zájmu ne chlapci a v d�sledku toho jsou chlapci a mui motivováni rodinou, kolou
a médii mnohem více ke vstupu do oboru ICT ne dívky a eny).
326 Zatím jediná výzkumná práce v �R na téma eny v ICT. Dostupná zde
http://www.zkusit.cz/dokumenty/zeny-v-it.pdf (cit. 2010-03-17)
327 V rámci jednotlivých skupin zam�stnaní jsou ve výi plat� významné rozdíly. Na vyí platy dosahují v�dci v
oblasti výpo�etní technologie, konkrétn� projektanti a analytici výpo�etních systém�.
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mui a eny mají rovné p�íleitosti p�i vstupu na pracovní trh i na vysoké koly, a to, e nejsou
zastoupeny v ICT, znamená, e si prost� tento obor nevybraly. Podle ministra není nutné sbírat
statistické informace o enách v ICT oborech. Ministr nadále ve svých odpov�dích napsal, e
zkuenosti ze zahrani�í ukazují, e speciáln� ICT nedává monost enám v�novat se svým rodinným
povinnostem a e eny vyuijí této p�íleitosti více v budoucnosti.328 Ve svém vyjád�ení ministr Mlyná�
dále odkazoval na to, e eny se ve vyí mí�e ne mui ú�astní vzd�lávacích kurz�, které se
organizují v rámci Národního programu po�íta�ové gramotnosti329 (program probíhal mezi lety 20032006), jeho cílem bylo umonit iroké ve�ejnosti, která dosud nep�ila do styku s po�íta�em, nau�it se
prost�ednictvím n�kolika typ� krátkých kurz� základní po�íta�ové gramotnosti a práci s elektronickou
potou a internetem. Téma zastoupení en v ICT zcela opomíjela také Mlyná�ova nástupkyn� Dana
Bérová, která p�sobila v letech 2003-2005 jako nám�stkyn� ministra informatiky a zodpovídala za
oblast mezinárodní spolupráce p�edevím ve vztahu k Evropské unii.330
Krom� výe uvedených iniciativ m�lo Ministerstvo informatiky v sou�innosti s Ministerstvem kolství,
mládee a t�lovýchovy na starosti Státní informa�ní politiku ve vzd�lávání (SIPVZ) - více znám tento
program pod názvem Internet do kol. Ani v tomto programu se oblast eny a ICT nezmi�uje. Navíc
po zve�ejn�ní nesrovnalostí ve smluvních podmínkách p�i implementaci SIPZV v roce 2006 parlament
neschválil dalí dotace, a tím byl celý projekt státní informa�ní politiky ve vzd�lávání ukon�en.
Po zruení Ministerstva informatiky k 1. �ervnu 2007 p�ely jeho agendy na t�i r�zná ministerstva Ministerstvo vnitra, které p�ebralo v�tinu agent Ministerstva informatiky331, Ministerstvo pr�myslu a
obchodu a Ministerstvo kolství mládee a t�lovýchovy. Koordina�ní roli m�la plnit Rada vlády pro
informa�ní spole�nost, která byla ustavena 28. b�ezna 2007 jako nadresortní odborný poradní orgán
vlády pro oblast informa�ní spole�nosti. 332 Zde pro zajímavost uvádíme, e mezi 28 �leny Rady je
pouze jedna ena, ing. Eva Barto�ová, nám�stkyn� ministryn� kolství, mládee a t�lovýchovy �R.
Poslední zasedání Rady vlády pro informa�ní spole�nost prob�hlo 4. b�ezna 2008 na Ú�adu vlády.
Hlavním bodem programu zasedání bylo projednání st�ejního dokumentu Rady vlády  Strategie
rozvoje slueb informa�ní spole�nosti v �eské republice na období 2008-2012, která se velmi
rámcov� v�nuje prosazování eGovernementu v �R a ve kterém není ádná zmínka o zapojení en do
ICT.

328 Kristová, Markéta (2004): eny a ICT. Kontext. 3-4/2004.
329 http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/micr/nppg.html (cit. 2010-03-17)
330 A�koli Evropská komise spole�nou strategii na dosaení v�tího zapojení en do ICT dosud nep�ijala, na
problém nedostate�ného zastoupení en v ICT sektoru upozor�ovala (nap�. v roce 2004 ve zpráv� Widening
Women's Work in Information and Communication, dostupná na http://www.ftu-namur.org/fichiers/D12print.pdf a na internetových stránkách "IT Girls").
331Ministerstvo pr�myslu a obchodu p�evzalo agendy pot a elektronických komunikací a Ministerstvo pro
místní rozvoj agendu elektronických aukcí.
332 Radu vlády vede �ídící výbor, v jeho �ele stojí premiér a jeho dalími �leny jsou minist�i vnitra, financí a
pr�myslu a obchodu. Dalí �lenové Rady (Rada má celkem 28 �len�) byli jmenováni vládou usnesením �. 541 z
23. 5. 2007 na základ� svých expertních znalostí a odborných p�edpoklad� i s ohledem na to, aby v Rad� byly
zastoupeny vechny d�leité instituce, kterých se rozvoj informa�ní spole�nosti a budování eGovernmentu týká.
http://www.mvcr.cz/clanek/egovernment-rada-vlady-pro-informacni-spolecnost-clenove-rady-vlady-proinformacni-spolecnost.aspx
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Jediný vládní dokument, který explicitn� formuluje poadavek v oblasti eny a ICT, je národní ak�ní
plán Priority a postupy vlády p�i prosazování rovných p�íleitostí en a mu�, který od roku 1998 v
úkolu 3.5. ukládá podporovat p�ístup en k zam�stnáním, kde se vyuívají informa�ní a komunika�ní
technologie, zejména zvýením ú�asti en na relevantním vzd�lávání a výcviku. Tuto aktivitu m�lo
plnit ji výe zmi�ované Ministerstvo informatiky, Ministerstvo kolství, mládee a t�lovýchovy,
Ministerstvo práce a sociálních v�cí a do roku 2007 i Ministerstvo vnitra (po zruení MI).
Ministerstvo informatiky v Souhrnných zprávách o pln�ní uvádí jako d�kaz pln�ní závazku realizaci
Národního program po�íta�ové gramotnosti a krom� toho, uvádí e Mediáln� podporuje genderový
princip Národního programu po�íta�ové gramotnosti, kde je zaru�ován princip rovného p�ístupu k
výuce bez ohledu na pohlaví.
Ministerstvo práce a sociálních v�cí napl�uje závazek realizací rekvalifika�ních kurz� se zam��ením
na nové technologie a ministerstvo uvádí, e po�et en mezi ú�astníky/nicemi dosáhl v roce 2007 a
74%. Je zvlátní, e krom� kurz�, jako je obsluha PC, správce po�íta�ové sít�, grafické programy,
zahrnuje i vzd�lávací blok s názvem asistentka - sekretá�ka (!). Je také na míst� zmínit, e tyto
rekvalifika�ní kurzy jsou financovány z Evropských strukturálních fond� a nejdou tedy z �eského
státního rozpo�tu. Otázka je, nakolik jsou tyto kurzy kvalitní a jakou poskytují kontinuitu v oblasti
vzd�lávání. Kurzy jsou ur�ené nezam�stnaným a osobám (enám) na/po MD/RD, a tak spíe suplují
politiku zam�stnanosti.
Krom� Ministerstva práce a sociálních v�cí má tento úkol plnit i Ministerstvo kolství, mládee
a t�lovýchovy, které v Souhrnných správách vykazuje, kolik prokolilo vlastních resortních
zam�stnanc�m/kyní v ICT, a do roku 2006 odkazuje na zmi�ovaný neslavný projekt Internet do kol.
Od roku 2007 je mezi zodpov�dné resorty zahrnuto i Ministerstvo vnitra. To vak neposkytuje ádné
podklady o pr�b�hu pln�ní (co s ohledem na �innost Rady pro informa�ní spole�nost není
p�ekvapivé).
V posledních prioritách na rok 2009 závazek podpory en k zam�stnávání v oborech, kde se vyuívají
informa�ní a komunika�ní technologie, vypadl úpln�.

VZD�LÁVACÍ INSTITUCE A ICT
O v�tí diverzitu studujících usiluje od roku 2003 Fakulta informa�ních a komunika�ních
technologií VUT v Brn�, která ve spolupráci se spole�nostmi Microsoft a IBM333 vydala v roce 2003
propaga�ní plakáty vyzývající ke studiu informa�ních technologií a zájmu o pracovní uplatn�ní v ICT
spole�nostech speciáln� dívky.334 Pro zvýení atraktivnosti oboru zejména pro dívky fakulta zavedla
"zam��ení" orientovaná na rozí�ené jazykové kompetence, na rozí�ené kompetence v ekonomice a
marketingu a rozí�ené kompetence na po�íta�ovou grafiku a multimédia. Od roku 2008 organizuje
fakulta týdenní kurz nazvaný Letní kola pro st�edokola�ky se zájmem o IT, v roce 2009 otev�ela i
kurs pro mladí ákyn� nazvaný Malá dív�í po�íta�ová univerzita. Dále fakulta za podpory
rozvojových program� MMT organizuje od roku 2006 sout� v esejích na téma "Holky pro po�íta� a

333 Jinak práv� p�ilákat eny do ICT se snaí korporace, jako IBM, Microsoft, Hewlett Packard �i Vodafone, které
dostaly ze svých amerických úst�edí doporu�ení prosazovat diverzitu i v �eské republice. A a�koli nabízejí pro
eny velmi výhodné nabídky a umis�ují se na p�edních místech v Sout�i o nejlepí firmu s rovnými p�íleitostmi v
�eské republice, zatím se jim neda�í získat do svých tým� takové mnoství en, jaké by si p�ály.
334 Více na http://www.fit.vutbr.cz/holky
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po�íta� pro holky", která by mohla být dalí sondou do sv�ta vztah� st�edokola�ek k po�íta��m.335
�VUT odstartovalo v roce 2007 ve spolupráci se spole�ností Hewlett-Packard internetový magazín
Holky, pozor!, který má zejména st�edokolským studentkám ukázat �VUT v jiném sv�tle a
motivovat více studentek ke studiu vech technických obor�.336 Projektem zam��eným pouze na
získání v�tího po�tu dívek ke studiu informa�ních technologií byla v roce 2009 kampa� sput�ná u
p�íleitosti zavedení nových studijních program� na elektrotechnické fakult� �VUT nazvaná BU� I Ty
aj tý!!!. 337 Krom� vzd�lávacích institucí se p�ímo enami v ICT zabývalo n�kolik ob�anských iniciativ
a neziskových organizací.338 Ke dnenímu dni se vak neevidují ádné aktivní projekty.

ZÁV�RY A DOPORU�ENÍ
V oblasti médií má �eská republika dostate�n� vybudovaný (samo)regula�ní systém a mediální
prostor je i dostate�n� oet�en zákony podle vzor� ze zahrani�í, p�esto je regulace obsahu
ve�ejnoprávních médií ve vztahu k rovným p�íleitostem a podpo�e diverzity nízká. Pro to, aby nastal
posun, je zapot�ebí sou�innosti celé �ady aktér� - jak ze strany ve�ejnosti (podávání stíností), tak ze
strany vlády (vydávání doporu�ení, realizace informa�ních kampaní) i ob�anské a akademické obce
(upozor�ování na genderové stereotypy a sexismus v reklam�/médiích). Politická reprezentace by se
m�la aktivn� zapojit do práce skrze k tomu ur�ené komise v parlamentu.
�

Doporu�ujeme rozí�it organiza�ní strukturu Rady pro Rozhlasové a televizní vysílání
o odd�lení, které bude pracovat s poskytovateli rozhlasového a televizního vysílání v
oblasti samoregulace obsahu a rozvoje médií. Rada pro RTV by m�la být poradním
orgánem p�i vytvá�ení a dodrování etických kodex�, m�la by poskytovat poradenství a
vzd�lávání v oblasti napl�ování obsahu v souladu s politikou podpory diverzity ve vysílání
a informování (tedy i s politikou rovných p�íleitostí en a mu�). Tento princip by se m�l
zohled�ovat i p�i ud�lování licencí pro vysílání ostatním provozovatel�m audiovizuálního
vysílání.

�

V oblasti tit�ných médií je d�leité posílit a rozí�it roli Syndikátu noviná�� (v sou�asné
dob� není noviná�skou obcí vnímán jako reprezentativní organizace), který by m�l p�sobit
na redakce a vydavatelství tit�ných médií, aby za�lenily genderovou perspektivu do

335 Jak vak prod�kan Honzík v b�eznu 2008 p�ipustil, dvou dosavadních ro�ník� se zú�astnilo velmi málo
studentek, co dokazuje bu� malý zájem st�edokola�ek o téma po�íta��, anebo stereotypní p�edpoklad
vyu�ujících, e toto téma dívky nezajímá, a proto studentkám informaci o sout�i ani nep�edali. Fakulta
informa�ních technologií také od roku 2006 nabízí na veletrhu vysokokolského vzd�lávání Gaudeamus speciální
"poradní koutek pro dívky se zájmem o studium po�íta��".
336 Více na http://www.holkypozor.cz
337 Více na ww.budit.cz,
338 Nap�.ob�anské sdruení Zkus IT o.s., které v roce 2007 spustilo webové stránky, na kterých poskytují
zájemkyním o ICT informace o monostech uplatn�ní v ICT a zprost�edkovávají motiva�ní p�íb�hy en, které se v
ICT prosadily. O zvýení obecné po�íta�ové gramotnosti usiloval v letech 2006-2007 spole�ný projekt Gender
Studies o.p.s. a Sít� mate�ských center o.s. Spole�nost p�átelská rodin�, v rámci n�ho mohli rodi�e s malými
d�tmi a eny v p�edd�chodovém v�ku ve St�edo�eském a Jihomoravském kraji absolvovat 30 kurs� zam��ených
na zvýení dovedností v ICT.
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svého p�sobení a do etických kodex�. Syndikát noviná�� (a noviná�ek) by také m�l
aktivn�ji prosazovat princip vyváeného zastoupení en a mu� v redakcích.
�

Rada pro reklamu by m�la explicitn� formulovat doporu�ení, jak hodnotit sexismus v
reklam� �i jaké zobrazování en a mu� je kodlivé. Doporu�ení definovat pojmy, jako
genderové stereotypy, objektivizující reklama a sexualizace v reklamních sd�leních.

Nedostatek en v ICT nebyl dosud �een na celostátní úrovni, neexistuje ucelená koncepce, jak tento
problém �eit, ale n�kolik vícemén� nahodilých a �asov� omezených projekt�  komer�ních
a neziskových organizací, vysokých kol a jeden na úrovni kraje.
�

Doporu�ujeme posílení výuky informatiky na základních kolách (nejlépe ji na prvním stupni,
odborníci doporu�ují povinnou výuku programování, která by mohla probudit zájem dívek,
protoe volitelným krouk�m programování se dívky vyhýbají ze stejných d�vod� jako ICT),
aktivní prosazování rovných p�íleitostí na pracovním trhu a v�tí propagace pracovního
uplatn�ní, které nabízí obor informa�ních a komunika�ních technologií i enám. Významnou
roli pro výb�r oboru ICT mohou sehrát i výchovné poradkyn� a poradci, kte�í by m�li zájem o
studium informatiky u nadaných áky� iniciovat nebo podpo�it. Vysoké koly by mohly
informace pro uchaze�e a uchaze�ky o studium p�izp�sobit studentkám. Prakti�t�jí orientace
ve výuce - velmi málo informací se týká praktického vyuití ICT a moného uplatn�ní v oboru.
Svou roli sehrává i osobnost u�itele - v drtivé v�tin� se jedná o mue, pro které je
pohodln�jí se více v�novat technicky zdatn�jím chlapc�m.

�

Firmy by se m�ly snait vytvo�it co nejp�ízniv�jí podmínky pro eny s malými d�tmi, co by
mohlo p�isp�t k výb�ru oboru ICT p�i rozhodování studentek o budoucí karié�e - monost
pracovat doma, pruná pracovní doba a firemní pé�e o malé d�ti, která je b�ná v mnoha
sv�tových firmách. V inzerátech by firmy m�ly název pozice uvád�t i v enském rod�.

�

Vysoké koly a firmy by mohly organizovat dny otev�ených dve�í speciáln� pro dívky, které by
tak získaly jasn�jí p�edstavu o konkrétních profesích v ICT a také pocit, e jsou v ICT vítané.
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ENY A IVOTNÍ PROST�EDÍ

K. STRATEGICKÉ CÍLE  ENY A IVOTNÍ PROST�EDÍ
K.1 Aktivní zapojení en do ekologického rozhodování na vech úrovních
K.2 Integrace genderových záleitostí zájm� a perspektivy do politik a program� trvale udritelného rozvoje
K.3 Posílení nebo vytvo�ení mechanizm� hodnotících vliv rozvoje a ekologických politik na eny na národní,
regionální a mezinárodní úrovni

Michaela Appeltová
Globální zm�ny klimatu, extrémní výkyvy po�así a jejich vliv na kadodenní ivot, stav ovzduí, rozvoj
alternativních zdroj� energie a vyuívání recyklovaných materiál� �i dlouhodobé koncepce dopravy a
energetiky jsou jedn�mi z nejdiskutovan�jích témat sou�asnosti. V �eské republice tato diskuse
postrádá genderovou dimenzi. Co je z ur�itého úhlu pohledu pochopitelné. Na �istém ovzduí má
p�ece zájem celá spole�nost, bez rozdílu pohlaví, stejn� jako celé spole�nosti jde o pokles po�tu
kamion� na silnicích, o sniování energetické náro�nosti �i o efektivn�jí vyuívání nerostných
surovin. P�i bliím pohledu vak existují d�leité genderové aspekty tématu ivotního prost�edí
zasahující do dalích oblastí, jako je zdraví, doprava, trh práce, rodinná politika a dalích.
V �eské republice se vak diskuse o nich prozatím nevede koncep�n�. Oblasti ivotního prost�edí a
genderové rovnosti jsou ve své v�tin� pojímány odd�len� a nesystémov�, nanejvý existují analýzy
pouze díl�ích aspekt� jejich vzájemného vztahu. Nicmén� je pozitivní, e zde p�sobí enské
organizace v�nující se ekologickým témat�m (jako nap�. Praské matky339 v�nující se sniování
automobilové dopravy v Praze, viz níe) anebo ekologické organizace s programy a samostatnými
projekty zam��enými na prosazování rovnosti en a mu�. V takovýchto p�ípadech jsou ob� témata
propojená tím, e se jedná o subjekty, je za sv�j cíl mají jak rovnost en a mu�, tak lepí ivotní
prost�edí. Princip gender mainstreamingu  jeden z hlavních cíl� Pekingské ak�ní platformy  vak
prozatím není napl�ován.

VLÁDNÍ ZPRÁVY O STAVU NAPL�OVÁNÍ PEKINGSKÉ AK�NÍ PLATFORMY
A�koliv je téma en a ivotního prost�edí úzce provázáno a existuje zde mnoství organizací a
subjekt�, je se mu n�jakým zp�sobem v�nují, pouze první ze t�í periodických Zpráv o stavu

339 Praské matky jsou zde ozna�eny za enskou organizaci, a�koliv se jako enská organizace v��i ve�ejnosti
nedefinují, ani se prozatím nestaly sou�ástí �eské enské lobby, by� pracovnicemi organizace jsou pouze eny.
B�hem rozhovoru s Jarmilou Johnovou (p�i diskusi o monostech spolupráce o.s. Fórum 50% a Praských matek)
vylo najevo, e eny pracující v Praských matkách se za feministicky orientované povaují.
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napl�ování cíl� Pekingské ak�ní platformy zmi�uje téma ivotního prost�edí340. Co poukazuje mj. na
skute�nost, e �eská vláda toto téma nepovauje za nijak d�leité. Samotná Pekingská ak�ní
platforma se v této oblasti zam��uje na t�i cíle: zvýení zastoupení en v rozhodovacích orgánech a
procesech týkajících se ivotního prost�edí, zahrnutí genderové perspektivy do vech rozhodnutí
týkajících se ivotního prost�edí (gender mainstreaming) a posuzování vlivu politik týkajících se
ivotního prost�edí na eny.
Zpráva Peking +5 upozor�uje na vyí zdravotní rizika pro eny spojená se zne�it�ným ovzduím,
na ekologicky uv�dom�lé chování en (vyí podíl na recyklaci, nií na konzumaci) a na nízké
zastoupení en v rozhodovacích procesech týkajících se ivotního prost�edí a p�ístupu ke zdroj�m. Od
té doby vak kolem tohoto tématu panuje ticho nejen ve Zprávách, ale také na úrovni státní politiky
genderové rovnosti jako takové341. Po rezortech je sice opakovan� poadováno vyí zastoupení en
na rozhodovacích pozicích, kapitola v�nující se rozhodovacím pozicím (kapitola G) vak poukazuje na
to, e za posledních p�t let od poslední Zprávy nenastaly tém�� ádné zm�ny, a to v�etn� Ministerstva
ivotního prost�edí.Teprve v roce 2009 dostalo MP  poprvé v 10leté historii existence národního
plánu prosazování rovných p�íleitostí en a mu�  za úkol vypracovat specifickou metodiku pro
zapracování rovnosti en a mu� do tématu ivotního prost�edí, a to v oblasti ve�ejné dopravy, zelen�
atd.342. Stav pln�ní tohoto úkolu prozatím nelze hodnotit, termín dodání metodiky je a na konci roku
2010.
Genderové aspekty v oblasti ivotního prost�edí dále nejsou v�bec zohled�ovány ve strategických
dokumentech týkajících se ivotního prost�edí, jako jsou Státní koncepce ivotního prost�edí, Místní
Agenda 21343 �i strategie trvale udritelného rozvoje. P�esto MP do kadoro�ních vládních zpráv
hodnotících stav napl�ovaní principu rovnosti en a mu� poskytuje zavád�jící informace o zahrnutí
rovnosti do koncep�ních dokument� ministerstva (k tomuto tématu viz níe)344. To m�e znamenat
n�kolik v�cí: kompetentní orgány této tematice nep�ikládají zvlátní d�leitost a/nebo ji p�íli nerozumí,
a proto ji p�echází ml�ením. Zárove� v �eské republice neexistuje instituce propojující ivotní
prost�edí a rovnost p�íleitostí en a mu� srozumiteln� a nejirí ve�ejnosti pochopiteln�, aby tak
dostate�n� siln� poukazovala na nutnost zahrnutí genderové perspektivy do koncep�ních materiál�.
Je tedy evidentní, e mezinárodními i vládními institucemi prosazované pr��ezové téma rovných
p�íleitostí en a mu� a strategie genderového mainstreamingu v oblasti ivotního prost�edí, a stejn�

340 Jedná se o Vládní zprávu Peking +5, která tematizuje stav k roku 2000.
341 Jedná se zejména o kadoro�n� aktualizovaný dokument Priority a postupy vlády p�i prosazování rovných
p�íleitostí en a mu�. Dokument je p�edm�tem ostré kritiky neziskové a akademické sféry pro nedostatek
koncepce, indikátor� hodnotících pokrok v té které oblasti, �asového plánu a odpov�dnosti za nedodrení
stanovených úkol�.
342 Priority a postupy vlády p�i prosazování rovných p�íleitostí en a mu�; viz webové stránky Ú�adu vlády,
Odd�lení rovnosti.
343 O propojení genderové rovnosti a MA 21 viz níe.
344 P�i p�íprav� zásadních dokument� resortu byla v�nována zvýená pozornost rovnosti p�íleitostí en a
mu�, co znamená, e koncep�ní, rozhodovací a vyhodnocovací procesy ve vech fázích jejich p�ípravy a
provád�ní byly pod�izovány hledisku rovnosti p�íleitostí en a mu�, píe Zpráva o pln�ní Priorit a postup�
vlády p�i prosazování rovnosti en a mu�, 2009, str. 79.
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tak horizontální téma ivotního prost�edí v genderových organizacích345, prozatím není d�sledn�
konceptualizováno a napl�ováno.

CÍL 1: ZASTOUPENÍ EN NA ROZHODOVACÍCH POZICÍCH
Stejn� jako v jiných oblastech rozhodování, také v oblasti ivotního prost�edí je zastoupení en a
mu� nevyrovnané. Na rozdíl od oblastí energetiky �i dopravy je vak situace výrazn� pozitivn�jí a
mezi resorty se MP pohybuje n�kde ve st�edu pomyslné stupnice v po�tech en na vedoucích
pozicích rezortu. eny jsou také významn� zastoupeny v ekologických neziskových organizacích,
a�koliv je evidentní, e ty nejvýznamn�jí (Greenpeace, Hnutí Duha ad.) jsou �ízeny mui. P�estoe je
tedy p�ístup en ke zdroj�m a rozhodovací moci omezený, mají relativn� vysoký podíl na formulaci
problém� týkajících se ivotního prost�edí. Jak u vak bylo výe nazna�eno, zastoupení en
v institucích a organizacích týkajících se ivotního prost�edí nemusí znamenat, a v p�ípad� �eské
republiky neznamená, zahrnutí genderové perspektivy do tématu.
P�estoe je ekologie odv�tvím s relativn� silným zastoupením en, na nejvyích rozhodovacích
pozicích se tém�� nevyskytují. Ministerstvo ivotního prost�edí za celou dobu jeho existence nevedla
ena ani jednou, a ena vede pouze jednu ze �trnácti rezortních institucí.346 Tou je �eská inspekce
ivotního prost�edí, v jejím �ele stojí od b�ezna roku 2008 op�t Eva Tylová347, v sou�asnosti také
�lenka p�edsednictva Strany Zelených. Inspekce má zárove� t�i oblastní �editelky, co je v porovnání s
ostatními rezortními institucemi zcela bezprecedentní. Na rozdíl do jiných rezort�, kde není
nám�stkyní ádná anebo pouze jedna ena, má sou�asný ministr ivotního prost�edí nám�stkyn�
dv�348. Co se tý�e dalích vedoucích pozic, mezi 40 vedoucími odbor� je 12 en, mezi vedoucími
odd�lení je jich 39 z celkových 89  jinými slovy, �ím níe v hierarchii, tím vyí zastoupení en.
Poradní orgány vlády reflektují celkovou situaci vertikální genderové segregace pracovního trhu 
v tom smyslu, e na rozhodovacích pozicích jsou eny zastoupeny minimáln�. �eská vláda má t�i
rady, je jsou pro oblast ivotního prost�edí relevantní: první z nich je Rada vlády pro zdraví a ivotní
prost�edí, vedená ministerstvem zdravotnictví. Tato Rada má 16 �len�, z �eho je 5 en349. Druhým
orgánem je Rada vlády pro udritelný rozvoj vedená p�ímo MP. V tomto orgánu byly k 1. 12. 2009

345 Téma ivotního prost�edí se v genderových organizacích prozatím omezuje více mén� Na ekologicky etrné
zacházení s energií a pouívání recyklovaného papíru a Na vyí zastoupení en v rozhodovacích pozicích, tedy
v�etn� ivotního prost�edí.
346
Agentura ochrany p�írody a krajiny �R, CENIA - �eská informa�ní agentura ivotního prost�edí, �eská
geologická sluba, �eská geologická sluba - Geofond, �eská inspekce ivotního prost�edí, �eský
hydrometeorologický ústav, Správa jeskyní �R, Správa Krkonoského národního parku, Správa NP a CHKO
umava, Správa NP �eské výcarsko, Správa NP Podyjí, Státní fond ivotního prost�edí �R, VÚKOZ Silva Taroucy,
Výzkumný ústav vodohospodá�ský T.G.M.
347

Eva Tylová byla �editelkou �IP také mezi lety 2002 a 2003.

348

Veroniku Hunt afránkovou, nám�stkyni pro zahrani�ní vztahy, a Rut Bízkovou, nám�stkyni pro ekonomiku a
politiku ivotního prost�edí.
349 Karla Petrová (nám�stkyn�, Státní ú�ad pro jadernou bezpe�nost), Jarmila Fuchsová (Ministerstvo financí),
Helena Bambasová (Ministerstvo zahrani�ních v�cí), Ludmila Hamplová (Ministerstvo zdravotnictví) a R�ena
Kubínová (Státní zdravotní ústav Praha)
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z dvaceti �len� �ty�i eny, resp. 20% en350. Na rozdíl od orgán� týkajících se ivotního prost�edí má
nep�ímo související Rada vlády pro bezpe�nost dopravy jedinou �lenku, a to tajemnici. P�itom v této
oblasti p�sobící ob�anské sdruení Praské matky je  soud� nejen dle ohlas� v médiích  jedna
z nejaktivn�jích organizací v oblasti bezpe�nosti dopravy.
Dalím zcela muským poradním orgánem je Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických
pot�eb �eské republiky v dlouhodobém �asovém horizontu, která pod vedením Václava Pa�ese351
navrhla kontroverzní energetickou koncepci státu. Jako pozitivní se dá vnímat skute�nost, e mezi
devíti �leny komise je alespo� jeden ekolog. V neposlední �ad� je pak relevantní, by� spíe vzdálen�,
NERV (Národní ekonomická rada), poradní orgán vzniklý ad hoc pro �eení hospodá�ské krize, který
ve svých �adách také nemá jedinou enu. Pro ivotní prost�edí je relevantní z toho hlediska, e
diskutoval moná �eení ekonomického sm�rování zem�, v�etn� objemu finan�ních prost�edk�
plynoucích do jednotlivých oblastí státní politiky.

CÍL 2: GENDER MAINSTREAMING
Gender mainstreaming je proces, v jeho pr�b�hu dochází k za�le�ování genderové perspektivy do
vech fází rozhodovacích proces�: plánování, rozhodování, implementace a vyhodnocování. V oblasti
ivotního prost�edí k tomu prozatím dochází pouze �áste�n�. Experti/ky monitorují stav ivotního
prost�edí a vliv zne�it�ného ovzduí na zdraví en, mu� a d�tí: sestavují statistiky výskytu astmatu u
d�tí, p�ed�asných porod�, sledují kvalitu spermií. V souvislosti s ivotním prost�edím se pak tradi�n�
uvádí jet� jeden údaj: st�ední délka ivota p�i narození, která je v �eské republice 79 let pro eny a
pro mue 73 let.
Do d�sledk� dovedený princip gender mainstreamingu by vak el o n�kolik krok� dál a zdravotnické
statistiky by propojil s dalími socioekonomickými údaji rozt�íd�nými podle pohlaví. Lze uvést zcela
aktuální p�íklad. Na konci ledna 2010 vyhlásil hlavní hygienik kv�li n�kolikanásobnému p�ekro�ení
limit� polétavého prachu a dalích látek na Ostravsku poprvé od roku 1989 stav ohroení, p�i�em
ostravsko-karvinská oblast je dlouhodob� nejzne�it�n�jí lokalitou �eské republiky. Pohled na
statistiku ukazuje, e na Ostravsku trpí astmatem kadé t�etí dít�, co je podle léka�� ve srovnání se
zbytkem republiky, kde se jedná o 8 a 10% nemocných d�tí, vysoké �íslo352. D�ti v této oblasti
navt�vují léka�ské ordinace a desetkrát ro�n�353, co také není zanedbatelné. Uve�me si te� tato
�ísla do genderové souvislosti: zvýený výskyt astmatu (nejen) d�tí znamená jejich vyí nemocnost.
Ve velké v�tin� p�ípad� to jsou eny, je z�stávají s nemocnými d�tmi doma na paragrafu354, tudí
jako zam�stnankyn� �i potenciální zam�stnankyn� zvyují na rozdíl od mu� svou rizikovost u
zam�stnavatel�. Spolu se zavedením poplatk� u léka�e od ledna 2009 a neproplácením prvních t�í
dn� rodi�ovského paragrafu (s nemoností se v pé�i o dít� vzájemn� vyst�ídat) m�e vyí nemocnost
350 Zuzana Drhová (zastupitelka hl. m. Prahy a dlouholetá �editelka Zeleného kruhu), Miroslava Kopicová
(ministryn� kolství, mládee a t�lovýchovy), t�pánka Steinbachová (�editelka Odboru efektivní ve�ejné správy
Ministerstva vnitra) a Alena teflová (�editelka kancelá�e WHO v �R)
351 V letech 2005-2009 p�edseda Akademie v�d �eské republiky.
352 Výzkum Radima ráma, epidemiologa AV �R.
353 �lánky o výzkumu MUDr. ráma uvádí, e je to vysoké �íslo.
354 e se vdy nebo v�tinou o dít� stará matka uvedli/y respondenti/ky v 77% p�ípad�, u mu� to bylo
v necelých p�ti procentech p�ípad�. Blíe viz zpráva z výzkumu Výzkumného ústavu práce a sociálních v�cí z r.
2006: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_239.pdf , str. 84, stránka navtívena 12. 2. 2010.
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znamenat také stoupající finan�ní výdaje daného rodi�e/rodi��, �i dokonce  pokud je situace
navázána na dalí nep�íznivé ekonomické faktory  finan�ní ohroení rodiny. Pro samoivitelky jako
skupinu je tato situace akutn�jí o to více, e eny v pr�m�ru vyd�lávají o 23,5% mén� ne mui za
práci stejné hodnoty355. Jiná, a p�esto podobná, situace bude u senior�/rek, kdy eny mají v pr�m�ru
nií d�chody, a zdravotnické výdaje pro n� tudí p�edstavují citeln�jí zásah do osobního
rozpo�tu356.
Propojení ivotního prost�edí a genderových témat je dále patrné nap�. v oblasti dopravních statistik:
jakým zp�sobem jsou mui a enami vyuívány prost�edky hromadné dopravy, jaké dopady na
skupinu uivatel�/ek má sniování dotací do hromadné dopravy a zejména jaké jsou celkové výdaje
státu �i kraje na hromadnou dopravu v porovnání s výdaji na rozvoj �i udrování automobilové
infrastruktury v perspektiv� uivatel�/ek toho kterého druhu dopravy.
V neposlední �ad� je nutné zohlednit také zp�soby rozhodování a sloení rozhodovacích orgán�: kdo
sepisuje koncepce udritelného rozvoje �i ivotního prost�edí a rozhoduje nejen o nich, ale také o
objemu finan�ních prost�edk� na oblast ivotního prost�edí, kdo jsou majitelé, �editelé a vedoucí
pracovníci subjekt� ovliv�ujících stav ivotního prost�edí, kdo jsou vedoucí pracovníci krajských a
místních ú�ad�, �eské inspekce ivotního prost�edí atd. Pro gender mainstreaming v oblasti ivotního
prost�edí je snad více ne jinde nutná mezioborová spolupráce a propojování statistik i politik
z r�zných oblastí.

STRATEGICKÉ DOKUMENTY
Následující �ást analyzuje strategické dokumenty v oblasti ivotního prost�edí, je by m�ly být
sepsány mj. s ohledem na princip gender mainstreamingu, a tedy obsahovat �ásti v�nované
genderovým aspekt�m pojednávaných témat. Dále se pak v�nuje popisu a analýze subjekt�
p�sobících v oblasti.

STÁTNÍ KONCEPCE IVOTNÍHO PROST�EDÍ 2004-2010
Státní koncepce ivotního prost�edí je základním dokumentem rozvoje �eské republiky v oblasti
ivotního prost�edí. Na základ� výe uvedeného nep�ekvapí, e je to zcela genderov� slepý
dokument: odkazy na genderovou dimenzi ivotního prost�edí dokument neobsahuje, text se dokonce
ani náznakem nezmi�uje o vlivu ivotního prost�edí na eny (mue), p�ípadn� o vlivu en (mu�) na
ivotní prost�edí. P�itom Zpráva o pln�ní Priorit obsahuje informace poskytnuté MP, e: [p]rincip
rovného postavení en a mu� je organickou sou�ástí zárove� v�tiny strategických a koncep�ních
materiál� týkajících se udritelného rozvoje a ochrany ivotního prost�edí357.

355 Zpráva Evropské komise z roku 2009; http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=681&langId=en.
356 Tyto výdaje samoz�ejm� nemohou být jednozna�n� p�ipisovány nízké kvalit� ovzduí a ivotního prost�edí,
nicmén� je d�leité sledovat také tyto socioekonomické údaje. Viz kadoro�n� aktualizované genderové
statistiky �SÚ.
357 Zpráva o pln�ní Priorit a postup� vlády p�i prosazování rovnosti en a mu�, str. 28. Evidentní rozpor mezi
konkrétním strategickým dokumentem a informacemi poskytovanými MP poukazuje na skute�nost, e
prosazování rovných p�íleitostí en a mu� není v �eské republice pojímáno koncep�n� a s pat�i�nou
odpov�dností kompetentních orgán�.
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Text Státní koncepce ivotního prost�edí obsahuje �ást, v ní uvádí, e [v] rámci konceptu
udritelného rozvoje byly identifikovány tzv. klí�ové skupiny (major groups) obyvatel, kterých se
problematika udritelného rozvoje, tedy i jeho environmentálního pilí�e, dotýká p�edevím. T�mito
skupinami jsou: NNO, eny, d�ti a mláde, národnostní meniny, místní a regionální samospráva,
zam�stnanci a jejich organizace, podnikatelé, obchod a pr�mysl, akademická obec a zem�d�lci358.
Dokument v�bec nevysv�tluje, co p�esn� je mín�no tím, e eny a dalí skupiny jsou klí�ovými
skupinami z hlediska udritelného rozvoje.
Podle r�zných studií t�íd�ní odpad�, pr�zkum� ve�ejného mín�ní �i na základ� dopravních statistik lze
�íct, e eny jsou t�mi, kdo  a� u z jakéhokoliv d�vodu  jsou z hlediska udritelného rozvoje
uv�dom�lejí359, tudí skute�n� p�edstavují klí�ovou skupinu udritelného rozvoje. Následující v�ta
koncepce vak zní: Na takto definované klí�ové skupiny je t�eba brát ohled rovn� p�i zvyování
environmentálního pov�domí ve�ejnosti360. Tato v�ta m�e nazna�ovat zcela opa�nou interpretaci
role en jako klí�ové skupiny: eny jsou problém, je pot�eba zvýit jejich pov�domí o udritelném
rozvoji. Pokud je tato interpretace správná, jediný dokument zmi�ující eny a ivotní prost�edí o nich
pojednává v intencích jakéhosi problému, nevzd�lanosti, neuv�dom�losti, v kone�ném d�sledku pak
jako o jedné ze skupin, je jsou za stav ivotního prost�edí odpov�dné. P�itom, jak bylo uvedeno výe,
na formulaci koncepcí udritelného rozvoje a rozhodování o nich se podílejí minimáln�. V tomto sm�ru
je tedy s podivem, e vý�et klí�ových skupin explicitn� nejmenuje mue. Ti v perspektiv� Státní
koncepce ivotního prost�edí jako kdyby byli vyjmuti ze zodpov�dnosti za stav ivotního prost�edí.

STRATEGIE TRVALE UDRITELNÉHO ROZVOJE
Dokument Strategie udritelného rozvoje �eské republiky je komplexní materiál udritelného rozvoje
�eské republiky. Je sloen z n�kolika pilí��, p�i�em ivotní prost�edí (p�esn�ji environmentální
pilí�) p�edstavuje pouze jednu z �ástí dokumentu. Rovnost en a mu�, nato genderová rovnost,
není v textu zmín�na v�bec. eny jako takové se v n�m objevují pouze dvakrát, a to v souvislosti
s indikátory sociálního pilí�e udritelného rozvoje v záv�ru dokumentu: poprvé se jedná o indikátor
nezam�stnanosti, podruhé o indikátor po�tu obyvatel ijících pod hranicí chudoby. Skute�nost, e
auto�i/ky strategie povaují statistiky �len�né podle pohlaví relevantní jen v sociální oblasti, a navíc jen
v on�ch dvou zmín�ných oblastech, je výmluvný  jedná se toti o základní a zcela obvyklé
nepochopení tématu rovnosti en a mu�.

MÍSTNÍ AGENDA 21 (MA 21)
Dokument Místní Agendy 21 neobsahuje ádnou zmínku k rovnosti p�íleitostí en a mu�, ani odkaz
na genderové aspekty místního rozvoje361. Podle informací n�kterých kolitel�/ek v implementaci MA
358 Státní koncepce ivotního prost�edí 20042010, str. 33, zvýr. autorkou.
359 Nap�. Vládní zpráva Peking + 5, Ekolist z 18. 11. 2009: eny prý zne�i�ují ivotní prost�edí mén� ne mui
ad. Tento argument ovem vysv�tluje uv�dom�lejí ekologické chování en jako vynucené okolnostmi, spíe ne
jako inherentní vlastnost en. Podle r�zných analýz toti eny díky nií ekonomické síle mén� konzumují (mén�
létají, jezdí automobily atd.), a naopak více t�ídí odpad, protoe pe�ují o domácnost.
360 Státní koncepce ivotního prost�edí 20042010, str. 33.
361 Obsahuje pouze odkaz na obecné hodnoty Místní Agendy, kde je jako p�íklad uvedena rovnost p�íleitostí
pro vechny. Tedy, obecné téma rovných p�íleitostí je v MA zmín�no, ale ne specificky rovnost en a mu�,
nato gender mainstreaming jako princip  viz webové stránky MA 21, www.cenia.cz. A�koliv rovné p�íleitosti
�i genderová rovnost nejsou do Místní Agendy systematicky za�len�ny, MP do Zprávy o pln�ní Priorit uvedlo:
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21 vak jsou témata celkového, v�etn� sociálního, rozvoje do agendy zahrnuta. Pojetí genderové
rovnosti v MA 21 jako sociálního tématu je vak nepochopením í�e genderových aspekt�
udritelného rozvoje. Stejn� významná je také skute�nost, e i kdyby jednotlivé osoby angaované
v prosazování Místní Agendy 21 zahrnovaly téma rovnosti en a mu� do místních plán�, ned�je se
tak koncep�n�, systémov� a metodicky. Neexistuje jediná p�íru�ka, která by zainteresovaným osobám
poskytla relevantní informace, poukázala na í�i a význam vnesení principu genderového
mainstreamingu do udritelného rozvoje a metodicky je vedla p�i implementaci princip� MA 21.

POLITICKÉ STRANY
Krom� neziskových organizací se k r�zným aspekt�m ivotního prost�edí vyjad�ují politické strany.
Vechny parlamentní strany za�adily více �i mén� rozpracované kapitoly týkající se ivotního prost�edí
do svých program�  a� u se jedná o oblasti energetiky a dopravy, �i výsadbu zelen� a budování
cyklostezek. Pravicov� zam��ená ODS, jedna z nejv�tích stran v �R, dlouhodob� odmítá oblast
genderové rovnosti tematizovat, jeliko ji vnímá jako otázku individuálního p�ístupu. O monostech
propojování oblasti energetiky s genderovou rovností u ODS, p�ípadn� dalích pravicov�
orientovaných stran, tak nelze hovo�it. V obou oblastech se naopak nejvýrazn�ji profilují Strana
zelených a �SSD362. Ob� strany vak tato témata pojednávají odd�len�, s konceptem gender
mainstreamingu nepracují ani Zelení ani �SSD.
Jako p�íklad lze zde uvést Stranu zelených, je má program ochrany ivotního prost�edí i genderové
rovnosti ze vech politických stran nejkomplexn�jí. Volební program Zelených v oblasti rovných
p�íleitostí en a mu� obsahuje genderové rozpo�tování na státní úrovni, adopci d�tí
stejnopohlavními páry �i podporu zákona o kvótách. Zárove� má strana ve stanovách zakotvený
princip rovnom�rného zastoupení en a mu� v rozhodovacích orgánech strany i na kandidátních
listinách. Zelenými nominovaný ministr pro lidská práva a národnostní meniny Michael Kocáb navíc
rozproudil v roce 2009 ve�ejnou diskusi o zastoupení en v politice svým návrhem novely volebního
zákona, je obsahuje kvóty na zastoupení en a mu� na kandidátních listinách pro volby do PSP a
krajských zastupitelstev.
Jak u vak bylo uvedeno výe, Strana zelených je typickým p�íkladem toho, jak dv�, v n�kterých
aspektech úzce propojená témata, mohou ít odd�len�363. V programu strany jsou ob� oblasti
pojednávány samostatn� a také takto chápány. Strana zelených sice prosazuje rodinám a lidem na
vozíku naklon�nou m�stskou hromadnou dopravu a bezpe�n�jí dopravu ve m�stech v�bec,
v programu se vak tento poadavek neprojevuje. Ani ostatní tematické oblasti programu Strany
zelených neobsahují explicitní odkazy na rovnost en a mu�, p�i�em práv� explicitní odkazy lze
vnímat jako známku uv�dom�ní propojenosti obou témat a systematického prosazování jejich
vzájemného vztahu. Princip gender mainstreamingu tedy ani SZ prozatím neuplat�uje konzistentn�.

Rovné p�íleitosti jsou organickou sou�ástí tohoto plánu [Agendy 21] a jsou rozpracovávány nevládními a
neziskovými organizacemi i do Místních Agend 21 (str. 45). Pokud je neziskové organizace rozpracovávají,
ned�je se tak s metodickou podporou MP.
362 Zajímavou skute�ností je, e v sou�asnosti je Petr Petrílek, stínový ministr ivotního prost�edí za �SSD, také
jednou z kontaktních osob pro téma rovných p�íleitostí en a mu� v této stran�.
363 Nutno podotknout, e sektorová odd�lenost je pro �eskou republiku typická  interdisciplinarita a
propojování jednotlivých témat (v politice, v�d� i vzd�lání) je prozatím v plenkách.
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OB�ANSKÝ SEKTOR
Ji od konce 80. let p�sobí v �eské republice dv� enské organizace, je se v�nují témat�m
souvisejícím se ivotním prost�edím: Praské a Jiho�eské matky. Praské matky za�aly upozor�ovat
na katastrofální zne�it�ní ovzduí a ne�eené ekologické problémy v Praze v dob� p�ed koncem
komunistického reimu. V posledních n�kolika letech se v�nují zejména bezpe�nosti dopravy ve
m�stech. Realizovaly n�kolik projekt� a ve�ejných kampaní za bezpe�n�jí m�sta: sníení rychlosti ve
m�stech, bezpe�n�jí dopravu a zejména bezpe�n�jí p�echody pro d�ti a obyvatelstvo. Krom� toho
se Praské matky v�nují p�ekra�ování hlukových limit� a rozvoji zelených ploch v Praze. Jiho�eské
matky se krom� ochrany p�írody na za�átku 90. let aktivn� angaovaly v boji proti dostavb� jaderné
elektrárny Temelín, upozor�ovaly na vyplývající bezpe�nostní a zdravotní rizika a za�aly informovat o
alternativních zdrojích energie . Tuto �innost vykonávají dodnes.
V obou organizacích pracují p�eván� eny, �estnými �leny Jiho�eských matek se od roku 1992
mohou stát také mui prosazující stejné cíle. Ob� sdruení vak nepracují podle principu tender
mainstreamingu. Praské matky se ve své �innosti zam��ují zejména na prosazování pr�chodn�jího
m�sta pro maminky s ko�árky (p�ípadn� pro osoby na vozí�ku), Jiho�eské matky genderový rozm�r
netematizují v�bec. Ob� organizace pak jsou sou�ástí Zeleného kruhu, platformy neziskových
organizací v�nujících se trvale udritelnému rozvoji a implementaci Aarhuské úmluvy o p�ístupu k
informacím, ú�asti ve�ejnosti na rozhodování a p�ístupu k právní ochran� v otázkách ivotního
prost�edí. Zelený kruh, jeho sou�ástí jsou také nejv�tí a nejznám�jí ekologické organizace Hnutí
Duha a Greenpeace, momentáln� prochází diskusí o za�len�ní feministické organizace Fórum 50%
do své platformy, p�i�em podtónem diskuse je za�len�ní tématu rovných p�íleitostí en a mu� do
sféry �innosti Zeleného kruhu . Samotné �lenské organizace vliv ivotního prost�edí na eny �i
genderové aspekty ivotního prost�edí tematizují pouze náhodn� a nesystémov�.
Dalí d�leitou organizací, je se v�novala tématu en a ivotního prost�edí, je praská Agentura
Gaia. Agentura se hlásí k ekofeminismu a svou �innost zam��uje na prezentaci alternativ ke
konzumnímu zp�sobu ivota, v�tí podíl zelených ploch v Praze, a prosazování rovných p�íleitostí s
d�razem na enský princip a enský p�ístup k ivotu . V letech 2006-2007 realizovala Gaia projekt
Quo vadis, femina?, v jeho pr�b�hu se uskute�nilo n�kolik kulatých diskusních stol� praských en.
Z kulatých stol� m�la vzejít vize en o trvale udritelném rozvoji. Projekt na jednu stranu umonil
enám formulovat své pot�eby, na druhou stranu vak byl metodologicky i obsahov� velmi
problematický, a mj. byl kritizován ze strany genderových organizací za esencialistické pojetí enství a
muství. V neposlední �ad� pak z n�j neexistují ve�ejn� dostupné výstupy, co znemo�uje dalí
diskusi k projektu a tématu eny a ivotního prost�edí.
V neposlední �ad� v �eské republice p�sobí Nezávislé sociáln� ekologické hnutí (Nesehnutí). Jednou
z oblastí, na ni se Nesehnutí zam��uje, jsou enská práva a genderová rovnost, tato oblast vak je
samostatným programem v rámci aktivit organizace. Nesehnutí vydalo �adu publikací o feminismu,
uspo�ádalo cyklus p�ednáek enská práva jsou lidská práva a realizovalo n�kolik kampaní. Jedna z
práv� probíhajících se zam��uje na téma vyuívání ekologicky etrných hygienických prost�edk�.
Cílovou skupinou kampan� jsou eny a obsahuje informace o ekologicky nezávadných hygienických
pot�ebách pro eny �i ekologicky etrných plenách pro d�ti. Ani tato organizace tak nepracuje s
konceptem gender mainstreamingu, pracovnice enskoprávního programu se nicmén� hlásí k
ekofeminismu.
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CÍL 3: POSUZOVÁNÍ POLITIK TÝKAJÍCÍCH SE IVOTNÍHO PROST�EDÍ NA ENY
V �eské republice p�ipomínkují zákony oficiáln� jmenované subjekty; pro legislativu, která by mohla
mít jakýkoliv vliv z hlediska rovnosti en a mu�, je to Ú�ad vlády �eské republiky, resp. Odd�lení
rovnosti en a mu�364. Na základ� výe zmín�ného by tedy m�lo p�ipomínkovat také zákony v oblasti
ivotního prost�edí  �i k nim minimáln� p�ipojit stanovisko. Ovem jakým zp�sobem probíhá
p�ipomínkování legislativních návrh� a jaké zákony jsou ve skute�nosti Odd�lením posuzovány,
v�etn� t�ch ekologických, není neziskovým organizacím z�ejmé.365
Jak u bylo výe uvedeno, Ministerstvo ivotního prost�edí sice uvádí, e princip rovného postavení
en a mu� je organickou sou�ástí zárove� v�tiny strategických a koncep�ních materiál�366, pouhý
pohled do t�chto dokument� vak ukazuje opak. Lze tedy oprávn�n� p�edpokládat, e posuzování
vlivu politik souvisejících se ivotním prost�edím se bu� ned�je v�bec (resp. k potenciálním analýzám
není ve�ejný p�ístup), anebo se tak d�je nesystematicky, náhodn� a nekoncep�n�.

ZÁV�RY A DOPORU�ENÍ
Téma ivotního prost�edí nabývá v �eském i mezinárodním kontextu stále v�tí d�leitosti a
závanosti, a to nejen v souvislosti s globálními zm�nami klimatu. Kvalita ivota a zdraví populace
jsou prosazovanými hodnotami samy o sob� a je veobecným, ve�ejným zájmem usilovat o zvyování
kvality ivotního prost�edí. Neijeme vak v genderov� neutrální spole�nosti, a v kone�ném d�sledku
tak má zhorený stav ovzduí �i zvyování automobilové dopravy nestejné, p�ímé i vedlejí, následky
pro eny, mue a d�ti. Nehled� na to, e nerovné zastoupení en a mu� na rozhodovacích pozicích
se ivotního prost�edí týká stejn� jako kadé jiné oblasti. ivotní prost�edí je tak jedním z témat, u
nich se ukazuje nutnost mezioborového p�ístupu a d�sledného dodrování principu gender
mainstreamingu. Politiky ve�ejnou správou tak budou jednak lépe reagovat na stav spole�nosti a
jednak budou efektivn�jí.
�

Vypracovat genderovou analýzu politik týkajících se ivotního prost�edí;

�

vytvo�it metodiku propojování ivotního prost�edí a rovnosti en a mu� (gender
mainstreaming);

�

sestavit indikátory zvyování zastoupení en na rozhodovacích pozicích týkajících se
ivotního prost�edí;

�

za�adit program v�nující se genderové rovnosti do výukových program� environmentálních
studií a vzd�lávacích kurz� souvisejících s ivotním prost�edím.

364 Odd�lení funguje jako národní koordinátor politiky rovných p�íleitostí en a mu�.
365 Bývalá vedoucí tohoto Odd�lení, JUDr. Zelenková, neziskovým organizacím neposkytovala tém�� ádné
informace, v�etn� p�ipomínkování legislativy.
366 Zpráva o pln�ní Postup� a priorit , viz výe.
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D�TI ENSKÉHO POHLAVÍ

L. STRATEGICKÉ CÍLE  D�TI ENSKÉHO POHLAVÍ
L.1 Odstran�ní vech forem diskriminace d�tí enského pohlaví
L.2 Odstran�ní negativních kulturních postoj� a praktik proti dívkám
L.3 Podpora a ochrana práv d�tí enského pohlaví a zvýení pov�domí a pot�ebách a monostech dívek
L.4 Odstran�ní diskriminace dívek ve vzd�lání, rozvoj dovedností a kolení
L.5 Odstran�ní diskriminace dívek v oblasti zdraví a výivy
L.6 Odstran�ní ekonomického vyko�is�ování d�tské práce a ochrana mladých dívek v práci

Petra Kubálková, Tereza Wennerholm �áslavská
V �eské republice bylo v roce 2008 celkem 1 030 644 dívek (chlapc� 1 086 611)367. Tato kapitola se
snaí nastínit postavení dívek v �eské republice z pohledu vech indikátor�, relevantních
i nerelevantních pro �R, podle Pekingské ak�ní platformy Peking +15.
Úmluva o právech dít�te (104/1991 Sb.) byla �eskou republikou podepsána 30. zá�í 1990.368 Úmluva
v sob� shrnuje odkazy na vechny relevantní dokumenty, které �eská republika p�ijímala v pr�b�hu
20. století. Mezi n� pat�í nap�. enevská deklarace práv dít�te (1924), Mezinárodní pakt o ob�anských
a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodá�ských, sociálních a kulturních právech (Vyhláka
ministra zahrani�ních v�cí �. 120/1976 Sb., ze dne 10. kv�tna 1976), dále pak Deklarace práv dít�te
p�ijatá Valným shromád�ním Organizace Spojených národ� 20. listopadu 1959, následovala Úmluva
o právech dít�te (podepsána v New Yorku 30. zá�í 1990), která byla ratifikována �eskou republikou
7. ledna 1991 Federálním shromád�ním �SFR369.
Zpráva370 o pln�ní Pekingské ak�ní platformy (Zpráva ad hoc pracovního výboru 23. zvlátního
zasedání Valného shromád�ní OSN (Peking +5), P�íloha II.) identifikuje následující oblasti, kde byly
dosaeny úsp�chy p�i odstra�ování diskriminace dívek, pat�í sem vzd�lávání dívek na základních
kolách, kde bylo vytvá�eno kolního prost�edí, které více zohled�uje genderovou perspektivu. Dále
byla podle zprávy zaznamenána v�tí ú�ast dívek na studiu v�deckých a technických obor�. Dalí
367

�SÚ, 2008

368

http://www.stopdetskepraci.cz/download/pdf/documents_2.pdf (cit. 2010-03-17)

369

Ratifikace p�ela na oba nástupnické státy ke dni jejich vzniku, pro �R 1. ledna 1993.

370

Zpráva ad hoc pracovního výboru 23. zvlátního zasedání Valného shromád�ní OSN (Peking +5)
http://www.mpsv.cz/cs/1209 (cit. 2010-03-17)
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oblastí, kde jsou podle zprávy identifikovány úsp�chy, je zdraví dívek, v�etn� sexuálního
a reproduk�ního zdraví dospívajících dívek, k jaké zm�n� dolo, ovem není ve Zpráv� popsáno. Za
p�ekáky Zpráva povauje chudobu, diskrimina�ní postoje k enám a dívkám, negativní kulturní
postoje a praxe v��i dívkám (dále není vysv�tleno), stereotypy v p�ístupu k dívkám a chlapc�m,
neposta�ující znalosti o specifických situacích dívek, d�tská práce (která je v �R zakázána) a tíivé
b�emeno domácích prací kladené na dívky. Zpráva také uvádí p�etrvávající nedostatek finan�ních
prost�edk� pro programy zam��ené na dívky a neexistující národní mechanismy k provád�ní politik
a program� ur�ených pro dívky.
Národní strategie prevence násilí na d�tech v �R na období 2008-2018 (dále Strategie) uvádí
následující data posbíraná z r�zných studií a pr�zkum� v letech 2004-2008371 (Strategie, str. 4):
�

V roce 2007 bylo evidováno celkem 5 435 trestných �in�, které byly spáchány na dít�ti.

�

Orgány sociáln� právní ochrany dít�te evidovaly 1884 d�tí, které byly fyzicky �i psychicky
týrány nebo sexuáln� zneuívány.

�

V �eské republice je více ne 300 sociáln� vylou�ených komunit, ve kterých ijí také d�ti.

�

V �R je vysoká míra rozvodovosti - na kadých 100 s�atk� p�ipadá 65 rozvod�, ve v�tin�
rozvodových spor� a konflikt� jsou p�ítomné d�ti.

�

D�ti jsou také p�ítomny ze 2/3 domácímu násilí v roli sv�dk�, p�i�em z výzkumu v �R
vyplývá, e 14% populace starí 15 let má osobní zkuenost s násilím v partnerském vztahu.

�

62% d�tí má zkuenost s psychickým násilím v rodin�.

�

Pouze 13,6% d�tí nebylo nikdy t�lesn� potrestáno, p�i�em jedna �tvrtina t�lesn� trestaných
d�tí je potrestána zp�sobem, který napl�uje definici týrání.

V �eské republice se prevenci násilí na d�tech v�nuje celá �ada dokument�, mezi které pat�í Národní
koncepce rodinné politiky, Koncepce pé�e o ohroené d�ti a d�ti ijící mimo vlastní rodinu, Koncepce
státní politiky pro oblast d�tí a mládee, Národní plán boje proti komer�nímu sexuálnímu zneuívání
d�tí, Národní strategie boje proti obchodování s lidmi a �ada dalích.
Národní koncepce rodinné politiky z roku 2005372 (Koncepce, str. 9) jako jeden ze svých cíl� uvádí
také minimalizaci handicap� d�tí vyr�stajících v ekonomicky a sociáln� oslabených �i neúplných
rodinách, a to tak, aby se vyrovnaly ance v oblasti vzd�lávání, uplatn�ní na trhu práce a ve
spole�nosti. Koncepce se v�nuje p�eván� oblasti fungování rodiny, tedy je zam��ena na rodinnou
politiku, vzd�lávání, rodinu a podporu mate�ství.

ODSTRAN�NÍ VECH FOREM DISKRIMINACE D�TÍ ENSKÉHO POHLAVÍ
U indikátoru, který je sledován v dokumentu Peking +15, je poadavek na odstran�ní vech forem
diskriminace d�tí enského pohlaví. V �eské republice neexistuje dlouhodobá statistika, která by d�ti
rozd�lovala cílen� na dívky a chlapce a v�novala se specifickým problém�m a poadavk�m dívek
a chlapc�, tyto poadavky jsou rozpracovány pouze v oblasti kolství. Nicmén� v �eské republice je
371

Národní strategie prvence (..) http://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/dokumenty/strategie-prevence-nasilina-detech/Strategie-proti-nasili-na-detech.pdf
372 Národní koncepce rodinné politiky http://www.mpsv.cz/files/clanky/2125/koncepce_rodina.pdf
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platná Úmluva o odstran�ní vech forem diskriminace en (Vyhláka �. 62/1987 Sb., z roku 1987).
Postavení en v �eské republice se v�nují ostatní kapitoly této zprávy, do které jsou dívky vícemén�
zahrnovány od 15 rok�.

ODSTRAN�NÍ NEGATIVNÍCH KULTURNÍCH POSTOJ� A PRAKTIK PROTI DÍVKÁM
V �eské republice stále p�etrvávají genderové stereotypy v spole�ensky p�id�lených rolích dívek
a chlapc�. Na tento stav má velký vliv neochota spole�nosti aktivn� m�nit své postoje, ale také stav
médií, která stále generují stereotypní p�edstavy a poadavky na postavení dívek a en. Nemalou
m�rou se na postavení dívek podílí také výchova v rodinách.

PODPORA A OCHRANA PRÁV D�TÍ ENSKÉHO POHLAVÍ A ZVÝENÍ POV�DOMÍ A
POT�EBÁCH A MONOSTECH DÍVEK
Ochrana práv d�tí je v �eské republice dostate�ná, a to i na legislativní úrovni. V oblasti zvýení
pov�domí o pot�ebách dívek jsou informace velmi mizivé. Naráíme zde na systém d�lení statistik
a pr�zkum� s ohledem na gender, které nejsou dostate�n� vyhodnocovány a analyzovány.

ODSTRAN�NÍ DISKRIMINACE DÍVEK VE VZD�LÁNÍ, ROZVOJ DOVEDNOSTÍ A KOLENÍ
Nejaktivn�jím orgánem v oblasti vzd�lávání je Ministerstvo kolství, mládee a t�lovýchovy, které
ustanovilo pracovní skupinu na genderovou tematiku, a nejvíce aktivit bylo sm��ováno na genderov�
korektní �etinu a genderov� korektní u�ebnice pro základní koly.
V roce 2009 vydalo MMT p�íru�ku Kultura genderov� vyváeného vyjad�ování, která je ur�ena iroké
ve�ejnosti a zam��ila se na muský rod v �etin�, který je povaován za zástupný, to znamená, e
muský rod je gramaticky správn�, ale ne z hlediska rovnosti pohlaví, p�íru�ka propaguje prosazování
enského rodu do mluvené i psané �etiny. Nad p�íru�kou probíhá vánivá spole�enská diskuze, a to
i v médiích.
V této oblasti jsou, a vdycky byly, nejaktivn�jí nevládní neziskové organizace, které ve svých
projektech pracují se základními a st�edními kolami a prosazují genderovou perspektivu jak ve výuce,
tak v p�ístupu k dívkám a chlapc�m p�i ostatních aktivitách, jako je výb�r dalího studia a povolání.373

ODSTRAN�NÍ DISKRIMINACE DÍVEK V OBLASTI ZDRAVÍ A VÝIVY
Nem�eme �íci, e by v �eské republice byla diskriminace dívek v oblasti zdraví a výivy, m�eme ale
�íci, e dívky jsou skupinou, která má jiné poadavky na udrení zdraví a výivy ne chlapci. Problémy
dívek (chlapc�) bývají �asto zp�sobeny okolím, tedy kamarády, rodinou a spole�enskými poadavky.
Spadají sem problémy závislostí a zdravé výivy.

373 Projekt gender ve kole, Otev�ená spole�nost o.p.s. www.osops.cz; ába na prameni se svými projekty RPPP
genderov� citlivá výchova http://www.zabanaprameni.cz/ , Projekt Prolomit vlny a p�íru�ky zam��ené na
genderov� citlivé výchovné poradenství www.proequality.cz, Evropská kontaktní skupina a její p�íru�ka Adame,
dneska u neva, e letadlo �ídí Eva http://www.ekscr.cz/publikace/ a mnoho dalích.
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VÝIVA
Hlavním problémem je výskyt obezity a anorexie u dívek. Obezita s sebou pak sekundárn� p�ináí
diskriminací dívek z d�vod� jejich vzhledu (váhy), anorexie zase zhorení zdravotního stavu
a nep�ipravenost spole�nosti na �eení tohoto onemocn�ní. Podle studie provedené v roce 2009
Ministerstvem zdravotnictví a Potraviná�skou komorou374 byla zjit�na obezita u skupiny d�tí ve v�ku
13-17 let v 11%. Studie upozornila ale na závaný jev, a to je pom�rn� �astý výskyt podváhy, kterou
studie zjistila u 7% dospívajících, u dívek dokonce v 10% p�ípad�. U d�tí ve v�ku 6-12 let byla obezita
a nadváha zjit�na celkem u 20% d�tí.

ZDRAVÍ
V �eské republice je podle pr�zkum� podstatn� více drogové závislých hospitalizovaných dívek.
D�tské a dorostové detoxika�ní centrum uvádí, e za rok projde jejich lé�bou a 1000 d�tí do 15 let
v�ku, z toho je a 3⁄4 dívek. Podle Václava Dvo�áka, léka�e z PL Bohnice, je na dívky kladena v�tí
zát� a poadavky na jejich vzhled, vzd�lání a zachycení nových trend� ne na chlapce.375.
Programové priority v�dy a výzkumu center Státního zdravotního ústavu na roky 2007-2011 (p�tileté
období) neobsahuje výzkum zam��ený na zdraví a výivu dívek a chlapc�.
V roce 2009 Ministerstvo zdravotnictví otev�elo kampan� na podporu zdravého ivotního stylu.
Sout�e jsou zam��eny na prevenci obezity a podporu pohybové aktivity kolních d�tí, p�esto by
podobná kampa� m�la být zam��ena i na prevenci anorexie.

ODSTRAN�NÍ EKONOMICKÉHO VYKO�IS�OVÁNÍ D�TSKÉ PRÁCE A OCHRANA MLADÝCH
DÍVEK V PRÁCI
V �eské republice platí od roku 2004, kdy za�al platit nový zákon o zam�stnanosti, zákaz práce d�tí
do 15 let. Od roku 2004 tedy existuje legislativní ochrana d�tí. Podle zákona o zam�stnanosti je
povolena pouze �innost um�lecká, kulturní, reklamní a sportovní a povolení vydává ú�ad práce. Zákon
tak zapracoval Sm�rnici Rady ES �. 94/33/ EC, o ochran� mladých lidí v práci. Tolik k legislativní
úprav� v �eské republice.
V této kapitole ovem musíme zmínit ty oblasti, které neprojdou oficiálním �ízením. Stejn� jako v jiných
zemích Evropy existuje i v �eské republice problém ekonomického vyuívání a vyko�is�ování d�tí,
které zahrnuje sexuální zneuívání ke komer�ním ú�el�m, otroctví a podobné praktiky, vyuívání d�tí
pro ilegální �innosti, obchod s d�tmi, ebrání a zneuívání d�tí ulice a zam�stnávání d�tí
v nebezpe�ných podmínkách. Bohuel se vyjmenované oblasti vyko�is�ování netýkají pouze d�tí
migrant�, ale i nap�íklad d�tí (dívek) závislých na drogách, kde jsou sexuální sluby jedním
z nej�ast�jích zp�sob� získávání pen�z.

PROBLÉM OBCHODOVÁNÍ S D�TMI, SEXUÁLNÍ VYKO�IS�OVÁNÍ A PROSTITUCE

374 Evropa XXL - Obezita: Skrytá epidemie http://www.ceskatelevize.cz/program/10104119181-15.07.200916:20-2-osm-dni-zdravi-v-evrope.html?deid=1581
375 P�ehnané nároky rodi�� �asto dohán�jí dívky k drogám http://www.novinky.cz/zena/deti/153985prehnane-naroky-rodicu-casto-dohaneji-divky-k-drogam.html
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Podle údaj� Mezinárodní organizace práce tvo�í práv� dospívající dívky drtivou v�tinu d�tských ob�tí
v obchodování s lidmi za ú�elem komer�ního sexuálního vyko�is�ování, jako je prostituce a výroba
d�tské pornografie. To �iní z obchodování s lidmi zásadní otázku rovnosti na základ� pohlaví. V�tina
t�chto ob�tí je vyko�is�ována formou prostituce (43%) �i jako pracovní síla (32%). Pokud jde
o sexuální vyko�is�ování pro obchodní ú�ely, naprostou v�tinu (98%) ob�tí p�edstavují eny
a dívky.376 Práv� boj proti obchodování s lidmi a pohlavnímu zneuívání d�tí, pohlavnímu
vyko�is�ování a d�tské pornografii se stal jednou z hlavních priorit Evropksé unie.377 �eská republika
si v této oblasti vyslouila spíe negativní nálepku. K tomuto obrázku �R v zahrani�í nap�íklad
p�ispíval fakt, e do roku 2007 bylo v �eské republice p�echovávání vybraných druh� pornografických
d�l (zobrazujících d�ti, neúctu, násilí nebo sexuální styk se zví�aty) trestné pouze za p�edpokladu, e
ú�elem p�echovávání bylo trestné jednání související se í�ením. To zna�n� zt�ovalo potírání tohoto
trestného �inu, jeliko orgány �inné v trestní �ízení musely prokazovat zám�r d�tskou pornografii í�it.
Od roku 2000 zesílily tlaky, aby bylo trestné i drení pro vlastní pot�ebu, i nadále ovem zcela bez
ohledu na to, zda dílo vzniklo zneuíváním dít�te.378 Mezi lety 2004 a 2007 prolo zákonodárným
sborem n�kolik návrh� na restrikci s nakládáním a í�ením d�tské pornografie, aby kone�n� v roce
2007 Poslanecká sn�movna schválila zákon �. 217/2007 s ú�inností od 1. prosince 2007. Nov� bylo
tedy mezi trestné jednání za�azeno i pouhé p�echovávání d�tské pornografie a paragraf 205 za pouhé
p�echovávání pornografického díla, které zobrazuje nebo jinak vyuívá dít�, stanoví trest odn�tí
svobody a na dva roky. (V tomto p�ípad�, na rozdíl od í�ení, není zmín�na monost pen�itého
trestu ani trestu propadnutí v�ci). Ú�el p�echovávání, zp�sob vytvo�ení ani získání díla, forma ani dalí
okolnosti nejsou ve formulaci a maximální trestní sazb� p�ímo zohledn�ny. P�vodní návrh skupiny
komunistických poslanc� obsahoval trestní sazbu a t�i roky.

DÍVKY SE ZKUENOSTÍ S ÚSTAVNÍ VÝCHOVOU
Konkrétn� na dívky v prostituci a v obchodování se zam��uje ve svém projektu organizace La Strada
v projektu Prevence obchodování s lidmi mezi rizikovými skupinami se speciálním d�razem na ústavní
výchovu v �eské republice a na Slovensku. Výstupem se konstatuje, e dívky se zkueností s ústavní
výchovou vykazují vysokou zranitelnost v��i vyko�is�ování v prostituci �i obchodování do zahrani�í. Z
výsledk� statistických analýz vyplývá n�kolik d�leitých záv�r� obecného charakteru o dívkách
v ústavním za�ízení. N�které z t�chto záv�r� nep�inesly významn�jí p�ekvapení, jako nap�íklad vliv
sociálního vylou�ení na problematiku prostituce. Vzájemnou podmín�nost názorn� ilustruje vztah
vzd�lávání a prostituce. Analýzou bylo zjit�no, e z dívek, které mají zkuenost s prostitucí, je tém��
40% romských dívek, a�koli z celkového po�tu zkoumaných dívek Romek bylo pouze 20%. Mezi
Romkami je ance na prostituci cca 3,6krát v�tí ve srovnání s ostatními. Zárove� bylo zjit�no, e
376 Zdroj: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/09472_cs.htm
377 Návrh: proti obchodování s lidmi, sbliuje právní p�edpisy �lenských stát� a postihy, zaji�uje, aby pachatelé
byli postaveni p�ed soud, a to i tehdy, pokud se dopustí trestného �inu v zahrani�í.
Návrh: boj proti pohlavnímu zneuívání a pohlavnímu vyko�is�ování d�tí, usnad�uje potrestání t�ch, kte�í d�tí
zneuívají, a to tak, e zavádí trestn�právní sankce v p�ípad� nových forem zneuívání, mezi n� pat�í nap�íklad
navazování pochybných kontakt� s nezletilými (grooming)  vyuívání d�tí jako návnady prost�ednictvím
internetu atd.
378 Návrh na zákaz p�echovávání se objevil nap�íklad ve vládním návrhu nového trestního zákona z 21.
�ervence 2004, zamítnutém v Poslanecké sn�movn� P�R 21. b�ezna 2006.
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cca 70% romských dívek nemá ani základní kolu. P�itom práv� nedostatek vzd�lání je jedním
z klí�ových determinujících faktor� problematiky sociálního vylou�ení.
Na základ� dostupných údaj� lze dojít k st�ízlivému odhadu, e se ob��mi obchodování s lidmi
kadoro�n� stane n�kolik set tisíc lidí, kte�í se takto dostanou do EU nebo je s nimi obchodováno
v rámci EU. Studie nasv�d�ují tomu, e výrazná menina d�tí v Evrop�, mezi 10% a 20% (podle
fundovaného odborného odhadu), se v d�tství stane ob�tí pohlavního násilí. V roce 2008 bylo
objeveno více ne 1 000 komer�ních a zhruba 500 nekomer�ních internetových stránek, na nich jsou
d�ti pohlavn� zneuívány, z nich 71% v USA. Odhaduje se, e zhruba 20% stránek obsahujících
d�tskou pornografii má nekomer�ní charakter (v�tinou se jedná o model Peer-to-Peer (P2P). Podle
odhad� se v pr�m�ru 20% pachatel� sexuáln� motivovaných trestných �in� (s velkými rozdíly mezi
r�znými typy pachatel�) po odsouzení nadále dopoutí nových trestných �in�.

ODSTRAN�NÍ NÁSILÍ PÁCHANÉHO NA D�TECH ENSKÉHO POHLAVÍ
�eská republika má vypracovaný dokument Strategie prevence násilí na d�tech v �R na období
2008-2018379, který shrnuje sou�asný stav pln�ní mezinárodních úmluv a �eských zákon�. Ve
strategii, hned v úvodní zpráv�, jsou identifikovány základní problémy v oblasti násilí na d�tech, mezi
které pat�í nap�. neexistence souhrnných dat o násilí na d�tech, která by dávala jasný obraz o rozsahu
problému v �R. Jak Strategie uvádí, tak data jsou rozt�ít�na mezi n�kolik resort�, nap�. Ministerstvo
vnitra, Ministerstvo práce a sociálních v�cí, Ministerstvo zdravotnictví, �eskou kolní inspekci a Ústav
pro informace ve vzd�lávání (Strategie, str. 3). Ve Strategii je identifikováno 7 prioritních úkol�, mezi
které pat�í (Strategie, str. 9):
�

Zm�na postoj� spole�nosti s cílem nulové tolerance násilí v��i d�tem na základ� iroké
vícemén� permanentní ve�ejné kampan�.

�

Podpora primární prevence v irokém kontextu (zanedbávání d�tí, rozvody, závislost na
alkoholu �i droze, nedovolené drení zbraní, chudoba, nezam�stnanost a dalí faktory).

�

Profesionalita odborník� (budování vzd�lávacích kapacit a program� pro profesionály a laiky,
kte�í pracují s ohroenými d�tmi) a dostupnost slueb pro ohroené d�ti.

�

Sb�r dat  vybudování národního monitorovacího st�ediska, jeho náplní bude harmonizace
sb�ru relevantních dat a informací od r�zných orgán� státní správy a analýza vech aspekt�,
které mají vliv na zdravý vývoj d�tí, v�etn� identifikace problém� a návrh� �eení.

�

Participace d�tí zam��ená zejména na vytvá�ení prost�edí, v n�m d�ti vyr�stají, a na kampa�
STOP násilí na d�tech.

ROZVÍJENÍ POV�DOMÍ A Ú�AST DÍVEK V SOCIÁLNÍM, EKONOMICKÉM A POLITICKÉM
IVOT�
Na rozvoj pov�domí u dívek má velký vliv výchova v rodin�, vliv vzd�lávacích systém�, spole�nost
a média. Vechny tyto argumenty jsou podpo�eny v ostatních kapitolách tohoto dokumentu. Stejn� tak
379Strategie prevence násilí na d�tech v �R na období 2008-2018
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/dokumenty/strategie-prevence-nasili-na-detech/Strategie-proti-nasili-nadetech.pdf
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v�tina kapitol i zmi�uje fakt, e �eská spole�nost je zatíená velkými genderovými stereotypy
a genderovou slepotou, a to jak v oblastech ve�ejné sféry, tak i v oblasti soukromí a rodiny. A�koliv
klade �eská republika d�raz na posilování postoje en a dívek ve vech strategických dokumentech
(v textu ji n�kolikrát citovaných), tak cílená aktivizace dívek, nap�. formou projekt� a kampaní,
neprobíhá.

POSÍLENÍ ROLE RODINY P�I ZLEPOVÁNÍ POSTAVENÍ DÍVEK
Národní koncepce rodinné politiky, kterou vpracovalo Ministerstvo práce a sociálních v�cí v roce
2005380 obsahuje opat�ení k výchov� k partnerství, manelství a rodin� (Koncepce, str. 13). Jak
Koncepce sama zmi�uje, tak je hlavním cílem MPSV:  p�ispívat k podpo�e fungování rodin, které by
m�ly vytvá�et stabilní zázemí pro vechny své �leny. Je t�eba vycházet z toho, e dobrými
a zodpov�dnými partnery a rodi�i se mladí lidé nerodí a nestávají zcela p�irozen� výchovou v p�vodní
rodin�. V roce 2008 vypsalo tedy MPSV oblasti pro dotace z ESF, které kopírují vlastní rodinnou
politiku definovanou v Koncepci. Krom� neziskových organizací je moným p�íjemcem i církev, co
pro zm�nu kopíruje osobní nastavení tehdejího ministra práce a sociálních v�cí, Petra Ne�ase.
Problematickým prvkem ovem je, e k ví�e se hlásí v �eské republice podstatn� mení �ást
obyvatelstva.

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA
Mezi indikátory Evropské unie, vytvo�ené speciáln� pro oblast Dívka v Pekingské ak�ní platform�,
pat�í i hodnocení systému sexuální výchovy a partnerských vztah� na základních a st�edních kolách.
Podle Mezinárodní úmluvy o právech d�tí má dít� právo na "informaci veho druhu", podle �lánku 24
pak právo na vzd�lávání. Konkrétn� pak �lánek 24 ukládá z hlediska zdraví mládee stát�m, aby
mimo jiné zajistily "výchovu k plánovanému rodi�ovství". Stát má na ústavn�právní úrovni jasn�
deklarovanou povinnost provád�t ve kolách sexuální výchovu.
Poskytování sexuální výchovy hraje d�leitou roli v sociálním rozvoji d�tí enského pohlaví, a to
hlavn� p�i sniování rizika sexuálního chování a prevence neádoucích nebo neplánovaných
t�hotenství. Informované a uv�dom�lé dívky mají v�tí monosti, jak �elit sexuálním delikvent�m,
a jsou schopny rozpoznat nebezpe�í sexuálního vyko�is�ování a sexuálního zneuívání. Krom� toho
p�ispívá informovanost o sexuálním a reproduk�ním zdraví k lepímu vnímanání vlastního t�la
a sebehodnocení.
Sexuální výchova, tak jak ji chápe i Mezinárodní federace pro plánované rodi�ovství (IPPF) v souladu
se Sv�tovou zdravotnickou organizací (WHO), p�edstavuje nejen p�ípravu na sexuální ivot, ale
vychovává i k mezilidským a rodinným vztah�m, klade d�raz na antikoncepci a prevenci sexuáln�
p�enosných nemocí a �eí i psychologické a psychosexuální problémy spojené s kadým partnerským
souitím. Odborníci právem poukazují na to, e sexuální výchova je irím pojmem ne tradi�ní
rodinná výchova. V �eské republice není sexuální výchova povaována na nikterak oehavé téma. Do
osnov �eského vzd�lávání byla poprvé za�azena pr�prava pro rodi�ovský ivot ji 50 letech
20. století.381 V sou�asné dob� je sexuální výchova ve vzd�lávacím procesu v �R pojímána jako tzv.
380 Národní koncepce rodiné politiky http://www.mpsv.cz/files/clanky/2125/koncepce_rodina.pdf
381 Ji v roce 1956 tehdejí Ministerstvo kolství rozhodlo, e jedna p�ednáka o sexuální výchov� byla
vyadována pro 14leté áky. Odpov�dnost za sexuální výchovu byla poprvé koordinována v roce 1971
usnesením vlády �. 137, které specifikovalo obsah vzd�lávání pro rodi�ovský ivot s p�ípravou na harmonický
a stabilní rodinný ivot a rodi�ovství. V roce 1972 Ministerstvo kolství vydalo Pokyny pro vzd�lávání pro
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nadp�edm�tové téma, které je podle rámcového vzd�lávacího programu ukotveno v konkrétní
vzd�lávací oblasti.382 V praxi to vypadá tak, e jednotlivé koly samy rozhodují o tom, jakým
zp�sobem se v nich sexuální výchova vyu�uje. Informace zahrnující sexuální zdraví tak zpravidla
prolínají zejména do biologie a spole�enských v�d v gymnaziálním vzd�lávání a do p�írodopisu a
rodinné výchovy v koncepci Z. P�estoe existují schválené standardy i pro oblast sexuální výchovy,
není jet� v praktické rovin� záruka toho, e se p�ísluná výchova ve kolách realizuje. Tradice
�eského kolství je, e model rodinné výchovy zahrnuje výchovu sexuální. Uspo�ádání nese riziko, e
bude kladen d�raz na výchovu k rodi�ovství na úkor sexuálních témat (nap�íklad problémy
p�edmanelské sexuality, onanie, homosexuality, ale i d�razná prevence sexuálního zneuívání d�tí).
Podle odborník� a odbornic (nap�. Jarkovská, Smetá�ková) jsou opomíjeny genderové aspekty
sexuální výchovy a mnohdy dochází v rámci sexuální výchovy k nev�domému reprodukování
genderových stereotyp� a k reprodukci genderov� asymetrické sociální struktury, tzn. struktury, v ní
eny zaujímají ve srovnání s mui nií spole�enské p�í�ky. 383Sexuální výchova bývá vyu�ujícími i
tv�rci výukových materiál� povaována za dív�í záleitost. Dívky (a chlapci) by m�li rozvíjet své
osobní dispozice a zájmy bez ohledu na genderové p�edstavy (stereotypy) panující v dané
spole�nosti.

POTRATY U DÍVEK MLADÍCH 20 LET
Dalím zajímavým ukazatelem je po�et potrat� vykonaných u dívek v �eské republice. Podle �eského
statistického ú�adu bylo v roce 2008 vykonáno 54 potrat� u dívek mladích �trnácti let a 2370 u dívek
mezi patnáctým a devatenáctým rokem.384
Podle údaj� Sv�tové zdravotnické organizace (WHO) rostla v n�kterých �lenských státech EU ve
sledovaném období, mezi lety 2000-2005, potratovost u dívek mladích 20 let. Nej�ast�jími d�vody
pro potraty jsou necht�né nebo neplánované t�hotenství. �eská republika vykazuje markantní sníení
co do po�tu provedených um�lých potrat� mezi lety 1990 a 2000: Podle oficiální zdravotnické
statistiky (ÚZIS �R 2008) poklesl v tomto období po�et potrat� ze 107 131 v roce 1990 na 32 530
v roce 2000, co p�edstavuje pokles o 70%. V posledních dvou letech dochází, po dlouhodobém
sniování celkového po�tu potrat�, k jejich pozvolnému nár�stu. Hlavním d�vodem d�ív�jího
sniování celkového po�tu potrat� bylo sniování po�tu interrupcí, co bylo p�eván� díky rozí�ení
moderních metod antikoncepce, a to od po�átku devadesátých let 20. století, p�edevím antikoncepce
hormonální. Z hlediska sledované v�kové skupiny dívek (mladích 20 let) je celková potratovost 9,48
(v p�epo�tu na 1000 en) (15-19 let) a mladí patnácti let 0, 23 (v p�epo�tu na 1000 en).

rodi�ovství na základních devítiletých kolách, které ur�ovalo obsah vzd�lávání manelského ivota a rodi�ovství
v osnovách.
382
V p�edkolním vzd�lávání (3-6 let) jde o oblast Dít� a jeho t�lo nebo Dít� a ten druhý. V základním vzd�lávání
se jedná o oblast �lov�k a jeho sv�t (6-11 let), �lov�k a zdraví nebo Výchova k ob�anství (11-15 let) a o
pr��ezové téma Osobnostní a sociální výchova (6-15 let). Rámcové vzd�lávací programy pro st�ední vzd�lávání
se dosud p�ipravují, i v t�ch dosavadních je ale téma sexuální výchovy zahrnuto.
383

Irena Smetá�ková a kol. P�íru�ka pro genderov� citlivé výchovné poradenství.
http://www.proequality.cz/res/data/004/000528.pdf (cit. 2010-03-17)
384

�SÚ, 2008
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Tabulka 1. Potraty

V porovnání se zem�ni EU se �esko �adí mezi zem� s vykazovanými nejniími hodnotami
potratovosti u dívek do 20 let. V t�chto pozitivních výsledcích sehrála roli p�edevím propagace
ú�inných a spolehlivých metod antikoncepce a sexuální výchova a celkov� liberální a otev�ený p�ístup
k otázce sexuality a reproduk�ního zdraví. Pokud je tedy Sv�tovou zdravotnickou organizací pom�r
mezi po�tem uivatel� spolehlivých antikoncep�ních metod a po�tem potrat� povaován za míru
kulturní a zdravotnické vysp�losti obyvatelstva, plní �R tuto hodnotou.
Pro zlepování postavení dívek je také d�leitá rodinná politika v oblasti posilování postoje en-matek
a podpora monosti sla�ování rodinného a pracovního ivota, a tím umon�ní budování nových
vzorc� chování en. Tedy silné eny-matky s rovnými p�íleitostmi ve vech sférách ivota ve
spole�nosti.

ZÁV�RY A DOPORU�ENÍ
Vzhledem k obtínosti získávání dat a neexistenci studií v oblasti postavení dívek v �eské spole�nosti
a jejich za�le�ování do skupiny en doporu�ujeme, aby byly vypracovány studie a pr�zkumy mapující
sou�asnou situaci dívek, a to v následcích oblastech:
� Vypracování statistik a analýz zam��ených na dívky/chlapce z oblastí: d�tská kriminalita,
násilí a sexuální násilí, obchod s d�tmi, migrace, nucená práce (s ohledem na d�ti
migrant�), ikana na kolách
� Statistiky na preferované obory na prvním stupni základních kol v porovnání
s preferovanými obory na druhém stupni základních kol a analýza získaných dat.
Je nutná podpora genderov� citlivého výchovného poradenství385 ze strany MMT a vedení kol
s d�razem na a aktivní podporu dívek (i chlapc�) pro volbu nesterotypního budoucího povolání. Zde je
385

viz Irena Smetá�ková a kol. P�íru�ka pro genderov� citlivé výchovné poradenství.
http://www.proequality.cz/res/data/004/000528.pdf (cit. 2010-03-17)
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nutné podporovat i st�ední koly v p�ijímání studujících obou pohlaví, p�eván� na t�ch typ� kol, které
jsou vnímány jako spíe chlapecké a spíe dív�í.
Je pot�eba více podporovat vzd�lávací a osv�tové kampan� na základních, st�edních kolách a
u�ilitích zam��ené na osv�tu v sexuální výchov�, na oblast zdraví (obezita, anorexie, a dalí), na
podporu posilování sebev�domí dívek, na nesterotypní volbu povolání, proti sexuálnímu násilí
mladistvých atd.
Pro posilování sebev�domí dívek a jejich zdravý r�st by bylo vhodné otev�ít dota�ní programy pro
projekty zam��ené na posilování sebev�domí dívek.
Dalím doporu�ením je finan�ní i metodická podpora stávajících i nových krizových linek a krizových
center pro dívky, mladistvé matky, pro d�tské ob�ti domácího a sexuálního násilí, pro dívky závislé na
návykových látkách atd.
Pro dosaení cíl� je nutné také hlídat mediální prostor, tzn. kontrola sexistické a genderov�
stereotypní reklamy a výchovných televizních program� na genderov� nekorektní vyjad�ování a
zobrazování en a dívek, v�etn� tit�ných médií.
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II. �ÁST - MEZINÁRODNÍ DIMENZE NAPL�OVÁNÍ PEKINGSKÉ AK�NÍ PLATFORMY
Míla O'Sullivan, Blanka im�nková

ÚVOD K MEZINÁRODNÍ DIMENZI NAPL�OVÁNÍ PEKINGSKÉ AK�NÍ PLATFORMY
Pekingská ak�ní platforma (PAP) je �asto vnímána jako závazek k napl�ování na národní úrovni,
p�i�em její mezinárodní rozm�r a dosah politik a program� bývá opomíjen. Ten je vak nemén�
d�leitý. Rovnost mezi enami a mui386, která zahrnuje rovná práva a p�íleitosti pro vechny, má
zásadní význam pro sniování chudoby a pro udritelný rozvoj v zemích globálního Jihu387. A práv�
v t�chto zemích jsou národní rozvojové strategie, ale i jednotlivé projekty, spoluvytvá�eny a
ovliv�ovány poadavky a expertizou donor� neboli zem�mi globálního Severu.388
Mezinárodní komunita s Evropskou unií (EU) v pop�edí se krom� PAP dále p�ihlásila a zavázala ke
sniování globální chudoby skrze Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs, 2000), kde práv� cíl �íslo t�i je
zam��en na zvyování genderové rovnosti a posílení postavení en jako jedna z podstatných
podmínek odstran�ní chudoby.389 Výsledkem 10letého zhodnocení napl�ování PAP (Peking + 10) pak
bylo v�len�ní MDGs do platformy. Na úrovni EU byly principy PAP v 2005 p�eneseny do Evropského
konsensu o rozvoji, který ustanovuje d�leitost genderová rovnosti jako pr��ezového tématu
v rozvojové spolupráci.390 V 2007 se dále Evropská komise (EK) vyjád�ila k tomu, e její �lenské státy
jsou zodpov�dné za odstran�ní diskriminace en skrze (i) integrování genderového hlediska
pr��ezov� a (ii) posílení postavení en, tzv. (twin-track strategie) ve vech rozvojových politikách a
programech.391 Ve sv�tle t�chto spole�ných závazk� p�ipravují EK a �lenské státy Ak�ní plán
genderové rovnosti a posílení postavení en v rozvojové spolupráci EU 2010 -2015392, který má být
zve�ejn�n v první polovin� 2010.
Mezinárodní ob�anská spole�nost se také aktivn� zapojuje do tématu. Byla to práv� ona, která
poukázala na genderovou slepotu Pa�íské deklarace (2005) o principech efektivnosti rozvoje a
zajistila, aby se za�len�ní tématu do t�chto princip� poda�ilo v Ak�ní agend� z Akkry (2008)393.
386

Dále v dokumentu bude pouíván výraz eny, který zahrnuje i dívky, a výraz mui, který zahrnuje i chlapce.

387

Ustálený název pro rozvojové zem�.

388

Ustálený název pro rozvinuté zem�.

389

I dalí cíle se týkají tématu, nap�. cíl �íslo p�t - zlepit zdraví matek. Pro ostatní cíle je zlepení v oblasti
genderové rovnosti p�edpoklad pro jejich dosaení na základ� principu BPfA. http://www.ceskoprotichudobe.
cz/?id=37- rozvojove-cile-tisicileti.

390

http://ec.europa.eu/development/policies/crosscutting/genderequ_en.cfm , datum p�ístupu 20/2/2009

391

Ibid.

392

EU Plan of Action on Gender Equality and Womens Empowerment in Development

393

http://www.accrahlf.net/WBSITE/EXTERNAL/ACCRAEXT/0 ,contentMDK:21690826~menuPK:64861649

~pagePK:64861884~piPK:64860737~theSitePK:4700791,00.html, datum p�ístupu 11/2/2010
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V rámci EU pak jedním z p�íklad� takové aktivity je Strategický plán 2009-2015394 CONCORDu395, ve
kterém je genderová rovnost jednou z klí�ových oblastí.
�eská republika (�R), jako �len Organizace spojených národ� (OSN), Organizace pro hospodá�skou
spolupráci a rozvoj (OECD), EU a dalích mezinárodních spole�enství, je takté povinna následovat
své závazky k napl�ování genderové rovnosti a posílení postavení en ve své zahrani�ní politice.
Tato �ást II mapuje situaci ohledn� dodrování zmín�ných závazk� v zahrani�ní politice �R. Nejprve
je v tomto Úvodu k mezinárodní dimenzi napl�ování Pekingské ak�ní platformy (dále Úvod)
zhodnocena veobecná rovina a poté jsou posouzeny vybrané kritické oblasti PAP. Vzhledem k tomu,
e existuje minimální sledovanost tématu jak v rámci vládní, tak i nevládní úrovn�, data jsou sbírána
nesystematicky a celkov� jde o první zprávu s mezinárodní dimenzí, autorky postupovaly selektivn�
p�i výb�ru kritických oblastí. Oblasti Lidská práva en a eny a ozbrojený konflikt byly vybrány na
základ� pot�ebnosti mapování a dostupných informací. Nejprve ob� oblasti analyzují strategické vládní
dokumenty a hodnotící zprávy. Druhý úsek pak prezentuje zjit�ní získaná na základ� detailn�jího
zkoumání a to p�edevím prost�ednictvím rozhovor� a komunikace s relevantními aktéry z vládní i
nevládní sféry. Na základ� zjit�ní, která jsou shrnutá v Záv�ru, jsou navrena doporu�ení.

POSOUZENÍ VLÁDNÍCH HODNOTÍCÍCH ZPRÁV ZA OBDOBÍ 1998-2009
Napl�ování mezinárodní dimenze PAP se vztahuje k uskute��ování zahrani�ní politiky �eské
republiky (�R). Hlavním aktérem na vládní úrovni je Ministerstvo zahrani�ních v�cí (MZV), které se
v rámci své zahrani�ní rozvojové spolupráce396 (ZRS), multilaterální spolupráce, bezpe�nostní politiky,
lidskoprávní politiky �i politik EU m�e p�ímo �i nep�ímo podílet na p�ispívání k napl�ování závazk�
plynoucích z PAP. Dalí rezorty (mín�no ministerstva), které se podílejí p�edevím na ZRS397 a
bezpe�nostních aktivitách �R398, jsou také sou�ástí mezinárodního p�sobení. Nedílnou a podstatnou
roli by m�l sehrávat i Ú�ad vlády, a to konkrétn� Odd�lení rovnosti en a mu�, Odd�lení pro lidská
práva a meniny, související Rady399 a zmocn�nec/zmocn�nkyn� pro lidská práva. Na nevládní úrovni
se pak potenciáln� dotýkají tématu zejména �innosti akademických a výzkumných institucí,
nevládních neziskových organizací (NNO) p�sobících v rozvojové spolupráci a humanitární pomoci,
enských/genderových a dalích lidskoprávních NNO a jejich platforem.
P�i mapování vládních zpráv o napl�ování PAP (zprávy k 5., 10. a 15. výro�í p�ijetí PAP) se
mezinárodní dimenzí nezabývá ani jeden z uvedených titul�. Na problematiku v omezené mí�e
odkazují zprávy o pln�ní národního ak�ního plánu, který byl vytvo�en v 1998 v souladu s napl�ováním
PAP. Tento dokument pojmenovaný Priority a postupy vlády p�i prosazování en a mu�400 (dále
394

http://www.concordeurope.org/Public/Page.php?ID=4&language=eng, datum p�ístupu 11/2/2010

395

Evropské konfederace nevládních neziskových organizací pro humanitární pomoc a rozvoj

396

Sem pat�í i humanitární pomoc.

397

Dle výky ZRS rozpo�tu se pak jedná p�edevím o Ministerstvo obchodu a pr�myslu, ivotního prost�edí,
zem�d�lství, ale i ostatní ministerstva mají své mení agendy v ZRS.

398

Jmenovit� Ministerstvo obrany a vnitra.

399

Jmenovit� Rada vlády pro rovné p�íleitosti en a mu�, Rada vlády pro lidská práva, Rada pro ZRS.

400

Více informací v kapitole H. Vývoj institucionálního zajit�ní rovných p�íleitostí v letech 1995-2010.
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Priority) vak nereflektuje vech 12 kritických oblastí a takté ne mezinárodní úrove� platformy, ani ve
své p�vodní verzi z 1998, ani v rámci kadoro�ních aktualizovaných opat�ení. Vládní zpráva Peking +
15 uvádí, e z 12 kritických oblastí Priority reflektují pouze problémové oblasti aktuální pro �R.401
V rámci kadoro�ní aktualizace opat�ení uvedených v Prioritách dochází ke stanovení úkol� pro
jednotlivé resorty. Zde byla problematika genderu v zahrani�ní politice �R poprvé ve sledovaném
období explicitn� uvedena v Prioritách na 2006, a to specifikována jako úkol zohled�ovat princip
rovnosti en a mu� p�i tvorb� koncepcí v�cných politik a projekt� rozvojové spolupráce ve vech
institucionálních strukturách a na vech úrovních rozhodovacího procesu. Odpovídá: ministr
zahrani�ních v�cí. Termín: pr�b�n�.402 Tato definice se pak zcela p�esn� opakuje v Prioritách na rok
2007, 2008 a a v roce 2009 dochází k jisté konkretizaci zadání úkolu, e princip rovnosti se má
zohled�ovat krom� uvedeného i v�etn� praktické aplikace p�i schvalování projekt�. Ukazatel pln�ní:
po�et projekt� se zapracovanými rovnými p�íleitostmi pro eny a mue.403 Pln�ní Priorit se
kadoro�n� popisuje v Souhrnných zprávách o pln�ní Priorit a postup� vlády p�i prosazování rovnosti
en a mu� (dále Souhrnné zprávy). Tématu zohled�ování genderu v zahrani�ní politice se Souhrnné
zprávy v�nují p�eván� v rámci aktivit MZV a v minimální mí�e v rámci implementace Ministerstva
ivotního prost�edí (MP).404 Ostatní resorty, s výjimkou Ministerstva obrany (MO), z�stávají v�tinou
k tématu nevyjád�eny.405 P�estoe vládní zprávy o napl�ování PAP jsou vícemén� kompilací práv�
t�chto ro�ních národních (mín�no Souhrnných zpráv) za sledované období, mezinárodní rozm�r se
v nich doposud neodrazil.
P�i detailn�jí analýze z�stává vypovídající úrove� zohled�ování genderové dimenze v rámci
zahrani�ní politiky diskutabilní. Údaje za MZV se týkají v�tinou jednotlivých (mála) projekt�
zam��ených na posílení postavení en v zemích ZRS, tzn. druhé �ásti strategie twin-track PAP.
Nicmén� napl�ování první �ásti, tj. za�le�ování genderového aspektu pr��ezov�, je ji v�nován
minimální prostor na rozdíl od Priorit (viz výe), kde práv� tento princip je úkolov� poadován. Neboli
projektová realizace se odliuje od zadání úkol�, �eho si je z�ejm� v�domo i Odd�lení rovnosti en a
mu�, které ji pro 2009 úkolov� zadalo MZV p�esný po�et projekt�, které budou zohled�ovat
genderové za�le�ování.

ZHODNOCENÍ NAPL�OVÁNÍ ZÁVAZK� �ESKOU REPUBLIKOU ZA OBDOBÍ 2004-2009
Nezávisle na údajích ve vládní zpráv� Peking +15, v Prioritách a Souhrnných zprávách lze dále
vysledovat �innosti �R, které sv�d�í o jisté podpo�e genderové dimenze zahrani�ní politiky, a zárove�
identifikovat hlavní p�ekáky p�i napl�ování t�chto závazk�.

MINISTERSTVO ZAHRANI�NÍCH V�CÍ
401

Vládní zpráva Peking + 15, 2009, s. 14

402

Usnesení vlády �eské republiky ze dne 10. kv�tna 2006 �. 509, 2006, s. 4

403

P�íloha k usnesení vlády ze dne 20. �ervence 2009 �. 964, 2009, s. 5

404

V Souhrnné zpráv� za rok 2006 je uvedeno ´Seminá� je zam��en na význam rovných p�íleitostí en a mu�
pro ochranu ivotního prost�edí v globálním m��ítku, na posílení lidských práv v této oblasti s výrazným
zam��ením na rozvojové zem� a zahrani�ní rozvojovou pomoc´, s. 60
405

Více o Ministerstvu obrany a vnitra (MV) v �ásti eny a ozbrojený konflikt.
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Mezi aktivity MZV, kde je moné vysledovat p�ispívání k napl�ování PAP, pat�í p�edevím ZRS
vedená odborem rozvojové spolupráce (ORS) a v rámci lidskoprávní politiky spadající do kompetence
odboru pro lidská práva a transforma�ní politiku (LPTP)406. ZRS je dále rozd�leno na multilaterální407 a
bilaterální408 spolupráci. V kontextu napl�ování PAP dolo v rámci multilaterální spolupráce k podpo�e
jediné organizace, a to v letech 2004 a 2005, co �inilo 0,05 a 0,04% z celkového rozpo�tu ZRS
daného roku409, kdy finan�ní �ástka (50.000 $) byla poskytnuta UNIFEM410. ádné jiné instituce �i
cílen� program zam��ený na posílení postavení en �i genderové za�le�ování nebyly v rámci
multilaterální spolupráce podpo�eny. Tento fakt je alarmující hlavn� vzhledem k tomu, e rozpo�et
multilaterální �ásti ZRS od 2005 je progresivn� vyí ne bilaterální a bude nadále nar�stat.411
V rámci bilaterální spolupráce je situace o n�co p�ízniv�jí. Ve sledovaném období se uskute�nily
projekty na posílení postavení en, p�edevím ekonomického, zdravotního, vzd�lávacího
charakteru.412 Nicmén� za mapované období neexistuje jejich ucelený vý�et, celková finan�ní �ástka,
aby bylo moné porovnat, jaké procento zaujímají z celkového rozpo�tu ZRS.413 Dále nejsou ve�ejn�
p�ístupné pr�b�né �i finální projektové zprávy a evaluace projekt� ji od 2007 nebyly uskute�n�ny.
Proto je sloité posoudit dopady jednotlivých aktivit, neboli zda dob�e mín�né zám�ry vlastn�
nep�ispívají ke zvýení zát�e pro samotné eny, které krom� intenzivní pé�e o rodinu musejí
nap�íklad pracovat v dílnách nad rámec svých povinností.414
Jestli ostatní, p�evaující genderov� neutrální415, projekty ZRS p�ispívají k omezování diskriminace
en a genderové rovnosti, je takté obtíné vyhodnotit. Situace s dostupností informací je stejná jako u
projekt� na posílení postavení en. Tudí data se nesbírají systematicky a ji v�bec ne podle pohlaví.
P�esto je pravd�podobné, e n�které projekty mohou pozitivn� p�ispívat nap�. k otevírání komunitní
participace en v rozhodování416, jiné naopak eny diskriminují, ani by to bylo zám�rem.417 Vzhledem
406

LPTP je popsáno detailn�ji v �ásti Lidská práva en.

407

Sem pat�í intervence v rámci �lenství �R v r�zných nadnárodních organizací, jako OSN, EU, Severoatlantická
aliance (NATO), sv�tových finan�ních a dalích institucích.
408

Sem pat�í programové a projektové a zem�, je jsou vybrány na stanovené období podle kritérií.

409

Informace poskytnuté ORS v e-mailové komunikaci z 15/2/2010.

410

Fond OSN ur�ený pro eny.

411

Informace o zahrani�ní rozvojové spolupráci realizované v roce 2008, 2009, s. 2

412

Tyto projekty jsou realizovány p�es rozvojové NNO a jen minimální �ást samotnou implementa�ní �ástí ORS 
�eskou rozvojovou agenturou (�RA). Celkový po�et k datu uzav�ení zprávy ze strany MZV nebyl poskytnutý.
Po�et poslední aktualizace je z �ervence 2009, je rozí�ený o dalí projekty z výzkumu autorek, hovo�í celkov� o
11 projektech.
413

MZV bylo osloveno o up�esn�ní údaj�, nicmén� do doby finalizace této zprávy informace nebyly obdreny.

414

Blanka im�nková, Gender Questions in Development Cooperation: Emerging Gender Issues in the Czech
Republics Bilateral Programmes, Master Thesis, International Institute of Social Studies, Haag, 2009, s. 23
http://www.proequality.cz/res/data/006/000781.pdf

415

Zde je myleno, e skupina p�íjemc�/p�íjemky� projekt� není specifikovaná podle pohlaví.

416

Ibid.
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k faktu, e v rámci ORS, stejn� jako v celém MZV, neexistuje specialista/specialistka na genderové
otázky v rozvoji, nedá se o�ekávat, e práv� neutralita p�ístupu bude automaticky potírat dlouhodob�
vytvo�ené genderové rozdíly. Podobn� neexistují instrukce, návody a kontrolní mechanizmy, které by
mohly pomoci zohled�ovat genderové za�le�ování do projekt�, a nikdo z odboru neproel uceleným
vzd�lávacím procesem na téma gender a rozvoj.418 Tudí formální úsilí, stejn� jako snaha na osobní
úrovni jednotlivc�/jednotlivky�, je zatím nedosta�ující a systémov� nepodporovaná.
V Souhrnných zprávách je uvedeno, e genderový aspekt je zohledn�n p�i hodnocení nabídek
projekt� v rámci dota�ních výb�rových a otev�ených �ízení zahrani�ní rozvojové spolupráce, p�i
hodnocení návrh� projekt� humanitární pomoci, v osnov� projektového dokumentu, v ro�ní a
záv�re�né zpráv� projekt� zahrani�ní rozvojové spolupráce a humanitární pomoci419, nicmén� bez
poadované expertizy a nástroj� není moné toto vyhodnocovat.
Je vak nutné podotknout, e ve sledovaném období ORS finan�n� podpo�ilo n�kolik iniciativ, které
inklinují k pojetí tématu genderového za�le�ování a posílení postavení en více systematicky, jako
nap�. projekt NNO Charita �R Genderová politika organizace420 �i Toolkit pro noviná�e, Gender a
rozvojový sv�t �lov�ka v tísni421. Nicmén� vzhledem k faktu, e zvyování genderové rovnosti je
otázkou strukturálních spole�enských zm�n, jednorázové a �asov� omezené projekty mohou téma
otev�ít, ale ne zásadn� p�isp�t k systematizaci p�ístupu. P�esto i zde je patrný jistý posun v rámci
MZV/ORS, nebo� odbor se zapojil do okomentování a následn� si osvojil rozhodující dokument Strategie za�len�ní genderu do �eské rozvojové spolupráce: Ne móda, ale nutná podmínka efektivity
(2009),422 který vznikl ve spolupráci genderové NNO a výzkumné organizace.
Na úrovni strategických dokument� ur�ujících politiku ZRS423 je téma podobn� neuchopeno. Jediná
více specifická zmínka o genderové rovnosti coby pr��ezovém tématu je v rámci Programových
dokument� osmi programových zemí (dále Programy),424 nicmén� bez následného návodu, jak s touto
417

Ond�ej Horký, Gender a rozvoj: co nás rozd�luje, co nás spojuje, Gender, rovné p�íleitosti, výzkum, 2008, s.

17
418

Genderové prokolování pro vedoucí odbor� a úsek� sice probíhají, také v rámci Diplomatické akademie,
nicmén� nejsou zam��ena prakticky na uplat�ování genderového za�le�ování do rozvojových aktivit. Informace
získaná od MZV dne 16/2/2010. K prokolování je více uvedeno v �ásti eny a ozbrojený konflikt.

419

Souhrnná zpráva o pln�ní Priorit a postup� vlády p�i prosazování rovnosti en a mu�, 2007, s. 97

420
P�esný název projektu podpo�eného v rámci posilování kapacit NNO je Zvýení kvality a efektivity slueb
poskytovaných Charitou �R do zahrani�í se zvlátním z�etelem na oblast prevence a sniování následk�
katastrof a genderové politiky. Výstup projektu Genderová politika Charita �eská Republika je ke staení zde:
http://www.proequality.cz/res/data/007/000812.pdf
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http://www.rozvojovka.cz/index.php?id=279, datum p�ístupu 10/1/2010
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Ond�ej Horký, Míla Lukáová, Strategie za�len�ní genderu do �eské rozvojové spolupráce: Ne móda, ale
nutná podmínka efektivity, Ústav mezinárodních vztah�, Centrum ProEquality p�i Otev�ené spole�nosti, o.p.s.,
2009, http://www.iir.cz/upload/PolicyPapers/2009/Horky-Lukasova.pdf
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Jedná se o následující dokumenty: Zásady zahrani�ní rozvojové spolupráce po vstupu �R do EU (2004),
Koncepce zahrani�ní rozvojové pomoci �eské republiky na období 2002-2007.

424

Jedná se o Angolu, Bosnu a Hercegovinu, Jemen, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko a �ernou Horu, Vietnam
a Zambii.
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tematikou pracovat. Tyto Programy zmi�ují v omezené mí�e i posílení postavení en ve zdravotních,
ekonomických a vzd�lávacích resortech, avak praxe ukazuje na minimum takto zam��ených projekt�
v programových zemích. V Projektovém manuálu figuruje rovnost en a mu� jako jeden z ukazatel�
udritelnosti projektu. Nicmén� vzhledem k tomu, e tento princip není uplat�ován ve vech fázích
projektového cyklu, tj. v analýze projektového zám�ru, formulaci, implementaci, monitorování a
evaluaci, je tato zmínka jen formální, nemající souvislost v celém procesu. Vechny strategické
dokumenty se dají ozna�it jako genderov� slepé.425 Pro dokreslení situace je nutné podotknout, e
mnohé tyto dokumenty jsou zastaralé a neodpovídající stávající situaci. To je z velké míry d�sledek
probíhající transformace celého systému rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, která zapo�ala
v roce 2008 a má za úkol sjednotit její rozt�ít�nost, kompetence a procesy do roku 2011, stejn� jako
se v�novat aktualizaci strategických dokument� a politik.
Od roku 2002 p�sobí v rámci MZV gender focal point, mající za úkol práv� prosazování tématu
v rámci ministerstva. Nicmén� do roku 2009 byla tato pozice jen p�l úvazek s omezenou pravomocí a
institucionální podporou. Navíc byla zam��ena spíe na interní personální politiku ne na ovliv�ování
kontextu zahrani�ní politiky.426 Pozitivní zm�na je o�ekávána od vytvo�ení genderové pracovní
skupiny v rámci MZV (v 2009), která zahrnuje pracovníka/pracovnici z v�tiny odbor�, a tudí by téma
mohlo dostat pot�ebnou politickou pozornost.

OSTATNÍ AKTÉ�I
Dalí vládní orgán, jmenovit� Odd�lení rovnosti en a mu�, se zabývá tématem v rámci sestavování
Souhrnných práv a Priorit, nicmén� ji není nastaven dalí mechanizmus rozvíjení tématu. Rada pro
rovné p�íleitosti en a mu� se mezinárodní dimenzi nev�nuje427, co potvrzuje i fakt, e ádný
z jejích �ty�ech výbor� téma nepokrývá.428 Dalí akté�i jsou pak detailn�ji popsáni v následujících
�ástech.
P�estoe tato zpráva stínuje �i spíe alternuje vládní, je podstatné uvést, jak si v daném tématu stojí
nevládní sektor, který reprezentují p�edevím rozvojové NNO. I pro n� je toto téma nové, doposud
spíe neuchopené. ádná organizace ve sledovaném období nem�la genderovou politiku organizace
(krom� jedné, na konci roku 2009), hlubí genderovou expertizu v problematice rozvoje a humanitární
pomoci, návody �i kontrolní mechanizmy na za�len�ní genderu do svých projekt� a program�. Takté
stínové zprávy k Souhrnným zprávám sestavené ob�anskou spole�ností zatím mezinárodní rozm�r
nereflektovaly.429 P�esto vak je nutno podotknout, e i bez d�leitých nástroj� bylo implementováno
n�kolik projekt� p�edevím na posílení postavení en (viz výe). Navíc konec roku 2009 zaznamenal
posun v problematice, kdy vznikla Gender pracovní skupina v rámci platformy rozvojových NNO.430
enské/genderové NNO se tématu takté jen pomalu ujímají. V sou�asné dob� je systematicky
zapojena jedna, její aktivní lobbing spolu s výzkumnou institucí téma v rozvojové konstituenci otev�el.
425

Podrobná analýza je v Gender Questions in Development Cooperation: Emerging Gender Issues in the Czech
Republics Bilateral Programmes, 2009, s. 18-21.
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Více o pozici GFP v kapitole H. Vývoj institucionálního zajit�ní rovných p�íleitostí v letech 1995-2010
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Email komunikace z 28/1/2010.
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http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rada-pro-rovne-prilezitosti/uvod-29829, datum
p�ístupu 11/1/2010

429

Tyto zprávy zatím byly t�i. Jsou dostupné na http://www.otevrenaspolecnost.cz/cz/o-nas/publikace.

430

Celý název platformy je �eské fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS).
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Akademická p�da zatím nev�nuje mezinárodní dimenzi genderových otázek pozornost a do studijních
program� se téma poprvé dostane a v roce 2010.431

431
V rámci výuky na kated�e Rozvojových studií Univerzity Palackého v Olomouci, kde se plánuje p�edm�t
gender a rozvoj. Informace na základ� komunikace s danou institucí, �ervenec 2009.
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ENY A OZBROJENÝ KONFLIKT  MEZINÁRODNÍ DIMENZE

E. STRATEGICKÉ CÍLE  ENY A OZBROJENÝ KONFLIKT
E. 1 Zvýení ú�asti en v rozhodovacím procesu p�i �eení konflikt� a ochrana en, ijících v situaci
ozbrojených a jiných konflikt� nebo pod cizí okupací
E. 2. Sníení nadm�rných vojenských výdaj� a kontrola nad dostupností zbraní
E. 3 Rozvíjet nenásilné formy �eení konflikt� a sníit výskyt zneuívání lidských práv v konfliktních situacích
E. 4 Pomáhat enám, aby ve v�tí mí�e p�ispívaly k p�stování kultury míru
E. 5 Zajistit ochranu, pomoc a kolení uprchlicím, enám bez domova s pot�ebou mezinárodní ochrany a
enám bez domova v rámci státu
E. 6 Zajistit pomoc enám z kolonií a nesamostatných teritorií

PAP je jedním z prvních mezinárodních závazk� vyzdvihujících roli en p�i zaji�ování míru a
bezpe�nosti.432 Jednou z 12 kritických oblastí platformy byla ur�ena oblast eny a ozbrojený konflikt.
V této oblasti mezinárodní spole�enství uznává, e Rovnoprávný p�ístup a plná ú�ast en v
mocenských strukturách a jejich plné zapojení do vekerého úsilí o prevenci a �eení konflikt� mají
zásadní význam pro udrení a prosazování míru a bezpe�í. D�raz má být zárove� kladen také na
za�le�ování genderového hlediska: P�i �eení ozbrojených a jiných konflikt� by se m�la prosazovat
aktivní a viditelná politika genderového mainstreamingu ve vech politických opat�eních a programech
tak, aby byla provedena analýza d�sledk� pro mue a eny jet� d�íve, ne dojde k rozhodnutí.433
Významný pokrok byl zaznamenán v roce 2000, kdy Rada bezpe�nosti (RB) OSN p�ijala rezoluci �.
1325 o enách, míru a bezpe�nosti, která nejobsáhleji reflektuje strategické cíle PAP v této oblasti.434
V následujících letech dolo k dalímu posílení mandátu p�ijetím navazujících p�edpis�: rezoluce �.
1820 o zastavení sexuálního násilí v ozbrojených konfliktech (2008) a �. 1888 ud�lující mandát
mírovým misím pro ochranu en a dívek p�ed sexuálním násilím v konfliktech a �. 1889 kladoucí d�raz
na posílení ú�asti en na mírových procesech (ob� 2009).
EU vydala n�kolik rozhodnutí, která upev�ují závazek EU a jejích �lenských stát� podporovat ú�ast
en v rámci p�edcházení a �eení konflikt�, budování míru a procesu postkonfliktní rekonstrukce.435
432

Ji d�ív�jí právn� závazná Úmluva o odstran�ní vech forem diskriminace en (dále Úmluva) z roku 1979
obsahuje v úvodní pasái prohláení, e plný rozvoj zem�, blaho sv�ta a v�c míru vyadují maximální ú�ast en
za rovnoprávných podmínek s mui ve vech oblastech.
433

Zpráva ze �tvrté sv�tové konference o enách, 1995, s. 83
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Beijing + 15: The Platform for Action and the European Union, Report from the Swedish Presidency of the
Council of the European Union, 2009, s. 78

435

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 30. listopadu 2000 o ú�asti en na �eení konflikt� mírovými
prost�edky (Ú�. V�st. C 228, 13.8.2001, s. 186.), Usnesení Evropského parlamentu o situaci en v ozbrojených
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B�hem p�edsednictví Francie v Rad� EU v roce 2008 bylo zhodnoceno napl�ování oblasti eny a
ozbrojený konflikt PAP institucemi EU a �lenskými státy a následn� byl vytvo�en návrh �ty� indikátor�
pro �innost související s touto kritickou oblastí.436 P�estoe je na institucionální rovin� v�nována této
otázce náleitá pozornost, implementace z�stává nadále slabá. Potvrzuje to nap�íklad studie
védského p�edsednictví Rady EU k 15. výro�í platformy437 nebo Komise OSN pro postavení en,
která se v�novala vyhodnocení dodrování závazk� b�hem svého 52. zasedání v roce 2008,
poukazujíce mimo jiné na nerovné zastoupení en v mírových a rozhodovacích procesech,
nedostatky v prevenci a potírání genderového násilí, sdílení zodpov�dnosti a financování celé
oblasti.438
V implementaci závazk� k problematice pokulhává i �R. Následná zpráva demonstruje, e �R
napl�uje tuto kritickou oblast PAP eny a ozbrojený konflikt pouze okrajov� a nesystematicky,
napl�ování není v �eském kontextu zmapováno a neexistuje konkrétní politika implementace do
praxe. Tato �ást se mimo jiné opírá v omezené mí�e, s p�ihlédnutím k dostupným informacím, o ji
zmín�né �ty�i indikátory publikované p�edsednictvím Francie:
Podíl en a mu� na odborné p�íprav� v otázkách rovnosti en a mu� (diplomatický personál, civilní,
vojenský a policejní personál)
1. Podíl en a mu� mezi vedoucími diplomatických misí, mezi personálem participujícím na
mírových misích OSN, misích EU, v�etn� vojenského a policejního personálu
2. Finan�ní prost�edky na podporu genderové rovnosti poskytnuté zemím postieným ozbrojeným
konfliktem nebo postkonfliktní situací
3. Podíl en a mu� mezi úsp�nými adateli/adatelkami o azyl

POSOUZENÍ VLÁDNÍCH HODNOTÍCÍCH ZPRÁV ZA OBDOBÍ 1998-2009
Kritickou oblastí eny a ozbrojený konflikt se nezabývá ani jedna ze 3 vládních zpráv o napl�ování
PAP (zprávy k 5., 10. a 15. výro�í p�ijetí PAP), jak ji bylo uvedeno v Úvodu. Na danou problematiku
v omezené podob� odkazují a pozd�jí zprávy o pln�ní Priorit. Poprvé je otázka en a
ozbrojeného konfliktu explicitn� zmín�na v rámci aktualizace Priorit pro rok 2009.439 Jednou
z definovaných priorit pro MO na rok 2009 je [p]odporovat ú�ast en v zahrani�ních vojenských
operacích a za�lenit genderovou problematiku do p�ípravy vojenského personálu v souladu s rezolucí

konfliktech a jejich úloze p�i rekonstrukci a v demokratickém procesu v zemích po ukon�ení konflikt�
(2005/2215(INI)), Komplexní p�ístup k provád�ní rezolucí Rady bezpe�nosti OSN �. 1325 a 1820 o enách, míru a
bezpe�nosti ze strany EU (Rada EU, 8. prosince 2008) a dalí.
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�. 1325 Rady bezpe�nosti Organizace spojených národ� 440, p�i�em ukazatel pln�ní je omezen na
kvantitativní pojetí, a to sledování po�tu vysílaných en a mu�.441 Netýká se ji kvalitativního
hlediska, jako nap�. p�ípravy vojenského personálu. Pro dalí relevantní resorty, zejména pak MZV, ji
úkoly týkající se tématu v Prioritách definovány nejsou.
Krom� zmín�né priority pro MO na rok 2009 se ji v d�ív�jích Souhrnných zprávách objevují
informace od tohoto resortu vztahující se nep�ímo k problematice. Od roku 1998 jsou tém�� pravideln�
zmi�ovány personální otázky en v armád�, zejména realizované empirické výzkumy zam��ené na
otázky postavení en v ozbrojených silách. Souhrnná zpráva za rok 2006 hovo�í o trvalé spolupráci
MO s Výborem pro eny v armádách NATO (Committee on Women in the NATO Forces - CWINF),
kde má �R jmenovanou stálou delegátku.
U ostatních resort� lze problematiku vysledovat v Prioritách a Souhrnných zprávách a od roku 2006,
a to pouze nep�ímo u aktivit MZV v oblasti transforma�ní spolupráce a ZRS, zahrnující mimo jiné
konfliktní/postkonfliktní zem�. V Souhrnných zprávách se opakuje n�kolik málo projekt� zam��ených
na eny, které souvisejí s kritickou oblastí eny a ozbrojený konflikt, jako je projekt enské centrum
IMAN v �e�ensku nebo projekt Vybudování centra pomoci pro ob�ti domácího násilí realizovaný
organizací Adra v Srbsku.

ZHODNOCENÍ NAPL�OVÁNÍ ZÁVAZK� �ESKOU REPUBLIKOU ZA OBDOBÍ 2004-2009
Vládní hodnotící zprávy samotné nepodávají komplexn�jí obraz o úrovni napl�ování této kritické
oblasti. P�i detailn�jím zkoumání problematiky je moné dále rozpoznat jak ur�itou podporu tématu
ze strany �R, tak i hlavní problematické oblasti a p�ekáky bránící napl�ování této kritické oblasti.

ZHODNOCENÍ PODPORY KRITICKÉ OBLASTI ENY A OZBROJENÝ KONFLIKT
Ve vztahu ke kritické oblasti iniciovala �R v uplynulých letech n�kolik aktivit a podpo�ila n�kolik
významných krok� na mezinárodní úrovni. �R kosponzorovala442 ji zmín�né rezoluce RB OSN �.
1820 (2008) a �. 1888 (2009) a rezoluci Valného shromád�ní (VS) OSN 62/134 (2008).443
Problematika en a ozbrojeného konfliktu se objevila v programu p�edsednictví �R v Rad� EU v první
polovin� roku 2009, nebyla vak vlastní prioritou �eského p�edsednictví a nejednalo se o úrove�
p�ijímání nových opat�ení.444 B�hem �eského p�edsednictví se rozb�hlo monitorování implementace
440

Aktualizovaná opat�ení Priorit a postup� vlády p�i prosazování rovných p�íleitostí pro eny a mue, 2009, s.
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dlouhodobých Hlavních sm�r� EU týkajících se násilí páchaného na enách a boje proti vem formám
diskriminace en445, které EU p�ijala v prosinci 2008.446 Aktivní �innost vyvíjela b�hem p�edsednictví
Stálá mise �R p�i OSN v New Yorku, která k tématu t�ikrát vystoupila v RB OSN jménem EU a ve
spolupráci s EK zorganizovala seminá� zam��ený na zlepení spolupráce OSN a regionálních
organizací v implementaci rezolucí �. 1325 a �. 1820.447 Jménem EU hovo�il také ministr pro lidská
práva Michael Kocáb, který ve svém projevu na 53. zasedání Komise OSN pro postavení en
v b�eznu 2009 v New Yorku zd�raznil pevné odhodlání EU uplat�ovat rezoluce �. 1325 a �. 1820 o
enách, míru a bezpe�nosti.448
P�estoe �R vykazuje na mezinárodních fórech viditelnou podporu závazk�m vztahujícím se
k problematice, je namíst� poukázat na ur�itý paradox, nebo� úsilí vynaloené na národní úrovni se
zdá být zanedbatelné. Nap�íklad ú�ad ministra/ministryn� pro lidská práva se soust�edí tém��
výhradn� na vnitrostátní otázky, jak bylo uvedeno v Úvodu. Ur�itou podporu tématu lze vysledovat
v oblasti odborné p�ípravy u relevantních resort�, s výjimkou MO vak bývá kolení omezeno spíe na
obecný úvod do genderové problematiky. Nap�íklad u MZV je genderová problematika sou�ástí
studijních sylab� základní a individuální diplomatické p�ípravy.449 Do této p�ípravy ji není zahrnut
mezinárodní kontext, genderová dimenze rozvojové spolupráce atd. MZV dále p�ipravuje kolení pro
personál civilní �ásti Provin�ního rekonstruk�ního týmu (PRT) v Afghánistánu v podob� seznámení se
s kulturními, historickými a sociálními specifiky, p�i�em toto kolení zahrnuje i postavení afghánských
en ve spole�nosti, které z výe uvedeného vyplývá.450 kolení vak nepokrývá specificky rezoluce
RB OSN �. 1325 a navazující p�edpisy, jako ani PAP a Úmluvu.
V rámci resortu MO zaji�uje prokolování v genderové problematice Univerzita obrany v Brn� a
Vojenská akademie ve Vykov�. MO uvádí, e v uvedených institucích jsou genderové otázky
p�ednáeny v rovin� mezinárodního práva a historie pr��ezov� v n�kolika kurzech nebo ad hoc
seminá�ích.451 Podle MO je hlavním cílem výuky zd�raznit nezbytnost zvýení ú�asti en na vech
úrovních rozhodování, seznámit studující se specifikou genderových otázek v ozbrojených sborech, ve
vojenských a v mírových operacích.452 MV uvádí, e pro policejní personál vyjíd�jící do zahrani�í
p�ipravuje také Vojenská akademie výcvikový kurz, kde jsou otázky související s rezolucemi RB OSN
�. 1325 a 1820 p�ednáeny.453 Nicmén� p�esný po�et vykolených lidí nebyl resortem p�edloen.
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Pon�kud v neprosp�ch tématu en v ozbrojených konfliktech je situace ohledn� zastoupení en a
mu� v zahrani�ních misích a na pozicích vedoucích detaovaných pracovi�. U tohoto indikátoru
navíc nejsou vdy dohledatelné informace za hodnotící období. Dle dostupných informací je z�ejmé,
e v sou�asné dob� je k výkonu sluby v zahrani�í vysláno 40 policist� a 5 policistek, tedy 11 procent
en.454 eny tvo�í v sou�asnosti 50 procent civilního týmu PRT v Afghánistánu.455 Co se tý�e ú�asti
en na rozhodovacím procesu, mezi vedoucími detaovaných pracovi� MZV bylo 12 procent en
v roce 2009, 15,9 procent v 2008, 12,3 procent v 2007, 10,6 procent v 2006, 14,4 procent v 2005 a
10,8 procent v 2004. V sou�asné dob� má �R dv� velvyslankyn� v postkonfliktních oblastech.456
V zahrani�ních vojenských operacích se procentuální zastoupení vyslaných en vojáky� v období
2004-2008 zvýilo ze 4 na 8,8 procent.457
Indikátor celkové finan�ní podpory genderové rovnosti v zemích postiených ozbrojeným konfliktem
nebo postkonfliktní situací v daném období je v �eském kontextu nedohledatelný. Jak ji bylo
zd�razn�no v Úvodu, MZV si nevede seznam podpo�ených projekt� zam��ených na eny a celkovou
výi alokovaných financí a je diskutabilní, do jaké míry p�ispívají k v�tí genderové rovnosti projekty,
které by m�ly za�le�ovat genderový aspekt pr��ezov�. Jedná se zejména o alokaci financí do
programových zemí �eské ZRS, mezi n� pat�í postkonfliktní zem� jako Bosna a Hercegovina, Srbsko
a �erná Hora a Angola. Krom� programových zemí byly v mapovaném období vy�len�ny finan�ní
prost�edky do projektových zemí, a to na postkonfliktní obnovu Iráku, Gruzie, Palestinského
autonomního území nebo do PRT v Afghánistánu. Konkrétn� nap�íklad v postkonfliktní Angole vak
�R podpo�ila projekt, který ve výsledku p�isp�l ke znevýhodn�ní postavení en a dívek.458
Ve vztahu k napl�ování této kritické oblasti jsou klí�ové aktivity �eského PRT, který p�sobí v provincii
Lógar od roku 2008. MZV uvádí, e v rámci podpory dobrého vládnutí spolupracuje PRT
s afghánským ministerstvem pro enské záleitosti (Ministry of Womens Affairs) a podporuje finan�n�
i n�které jeho projekty, a dodává, e �eský PRT také mimo jiné podporuje vzd�lávání dívek
prost�ednictvím výstavby a rekonstrukce dív�ích kol.459 Problematické vak z�stává, e tato priorita
není zahrnuta v oficiálních dokumentech k p�sobení PRT týmu. Nový strategický dokument Informa�ní
materiál Perspektivy ú�asti �eské republiky na stabilizaci v Afghánistánu 2010-2012460 nehovo�í ani
o lidských právech en ani o za�le�ování genderového aspektu pr��ezov�. Jedním z d�vod�
genderové slepoty m�e být skute�nost, e v rámci �eského PRT týmu nep�sobí genderový
expert/expertka. Ohledn� dopadu samotných projekt� podle MZV dochází pr�b�n� k evaluaci
projekt�, kdy se zohled�uje dopad na obyvatele provincie Lógar obecn�,461 z �eho vyplývá, e
konkrétn� genderové dopady nejsou zji�ovány.
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V rámci konkrétních projekt� podpo�ených �R lze nicmén� vysledovat také pozitivní kroky v dané
problematice.462 V uplynulých letech byly v rámci humanitární pomoci p�id�leny finance na dva
projekty p�ímo se zabývající dopady sexuálního násilí v ozbrojeném konfliktu. V roce 2009 byl
podpo�en �ástkou 2.453.000 K� projekt �lov�ka v tísni v Demokratické republice (DR) Kongo
Humanitární pomoc ob�tem sexuálního násilí a dalím válkou postieným obyvatel�m v Jiním Kivu a
v téme roce �ástkou 2.500.000 K� projekt Léka�� bez hranic v DR Kongo zam��ený na první pomoc,
nemocni�ní pé�i ob�tem sexuálního násilí. V roce 2008 byl v rámci podpory médií financován �ástkou
60.000 K� projekt ob�anského sdruení Femisphera Kongo: Ukradené enství, jeho výstupem je
dokumentární film Slzy Konga a dalí fotografické a textové materiály.
Dalím indikátorem, který vypovídá o napl�ování kritické oblasti, je podpora �R p�i poskytování
mezinárodní ochrany lidem postieným ozbrojeným konfliktem. Celkov� se za sledované období
ud�lení azylu v �R týkalo celkem 1.084 lidí, z toho 55,1 procent mu� a 44,9 procent en.463
Ud�lování azylu vykazuje �áste�né genderové rozdíly u adatel� a adatelek p�icházejících z
postkonfliktních/konfliktních oblastí. Dále získalo azyl nap�íklad 16 en a 17 mu� z Afghánistánu, 15
en a 24 mu� z Iráku, 10 en a 6 mu� z Gruzie, 3 eny a 5 mu� z DR Kongo.464

HLAVNÍ P�EKÁKY P�I NAPL�OVÁNÍ ZÁVAZK�
�R se doposud p�íli systematicky nezabývala rezolucí RB OSN �. 1325 a navazujících p�edpis� ani
z hlediska soudrnosti politik dotýkajících se této oblasti a ani z hlediska úrovn� praktického
napl�ování. Zatím nebyl vytvo�en vnitrostátní ak�ní plán465 �i jiný strategický dokument466 pro
provád�ní t�chto rezolucí, pomocí kterého by bylo mono koordinovat �innosti relevantních resort�,
ur�it jejich zapojení a oblasti p�sobení, vymezit finan�ní prost�edky, zodpov�dnost, m��itelné cíle,
definovat monitorování a evaluace apod.
V roce 2009 se na podn�t nevládních organizací467 za�alo problematikou zabývat MZV, kdy
iniciovalo zmapování úrovn� implementace úkol� vyplývajících z rezoluce �. 1325 a navazujících
p�edpis� relevantními resorty, tj. Ú�adem vlády, MZV, MO a MV. Následn� se v únoru 2010 poprvé
k problematice sela meziresortní pracovní skupina a p�edpokládá se, e v b�eznu 2010 by m�lo mít
MZV zpracovaný komplexn�jí materiál, který by mohl poslouit jako podklad pro budoucí strategický
462
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dokument.468 Nicmén� k datu odevzdání této zprávy nebyl k dispozici oficiální výstup. Tento
problematický bod vzeel ji z konference eny v ozbrojených konfliktech a mírových procesech,
kterou v prosinci 2009 po�ádala k problematice rezolucí RB OSN �. 1325 a 1820 �eská enská
lobby469. Jednalo se o jednu z prvních aktivit na národní úrovni, která otev�ela diskusi nad procesem
implementace rezolucí ze strany �R.
Krom� zmín�né konference se n�kolik enských/genderových NNO p�ipojilo k prohláení organizací
ob�anské spole�nosti ze zemí EU Civil Society Recommendations on the Implementation of UN
Security Council Resolution 1325 in Europe, které vyzývá vlády a instituce EU k efektivn�jímu
napl�ování rezolucí RB OSN �. 1325 a �. 1820.470 V kontextu rozvojové spolupráce je otázka en a
ozbrojeného konfliktu vyzdviena v policy paperu Strategie za�len�ní genderu do �eské rozvojové
spolupráce: Ne móda, ale nutná podmínka efektivity, který vznikl ve spolupráci NNO a výzkumné
instituce.471 I tyto aktivity ob�anské spole�nosti zam��ené na systematické zm�ny jsou nicmén� teprve
v po�átcích.
Obecn� lze �íci, e témata související se zmín�nými rezolucemi (postkonfliktní rekonstrukce a její
hlavní aspekty peacebuilding a peacekeeping, koncept lidské bezpe�nosti) jsou v �eském kontextu
nová, i p�esto, e mnohé zahrani�ní aktivity �R tato témata ji delí dobu pokrývají a daly by se touto
terminologií ozna�it.472 V �R v této oblasti chybí pot�ebný akademický základ, výzkum a expertiza,
jako i propojení teoretické a praktické roviny. Výzkumu problematiky postkonfliktní rekonstrukce se
v �R systematicky v�nuje jen n�kolik málo jedinc�.473 Nutno vak dodat, e výzkum zatím
nep�esahuje na genderovou dimenzi.
Problematickým bodem dále z�stává nedostate�né pov�domí v rámci relevantních státních ú�ad�, co
se mimo jiné projevuje poskytováním nep�esných informací zahrani�ním partner�m. Jedná se
nap�íklad o p�íru�ku vydanou Výborem en v ozbrojených silách NATO (CWINF) Best Practices to
Improve the Gender Balance z roku 2008, ve které se uvádí, e �R ji vytvo�ila národní ak�ní plán pro
implementaci rezoluce RB OSN �. 1325 a e MO se na p�íprav� plánu aktivn� podílelo.474 Podle
kancelá�e CWINF byly tyto informace obdreny od národních delegátek.475
468

Informace obdreny b�hem sch�zky s MZV dne 11. 2. 2010.
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Platforma enských/genderových organizací
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Dokument vzeel z mezinárodní konference, která se konala v zá�í 2009 v Bruselu na základ� podn�tu
organizací Initiative for Peacebuilding, the European Peacebuilding Liaison Office a International Alert, a je ke
staení zde: http://www.proequality.cz/gender-mir-a-bezpecnost/gender-mir-a-bezpecnost.html?articleID=321.
471
Ond�ej Horký, Míla Lukáová, Strategie za�len�ní genderu do �eské rozvojové spolupráce: Ne móda, ale
nutná podmínka efektivity, Ústav mezinárodních vztah�, Centrum ProEquality p�i Otev�ené spole�nosti, o.p.s.,
2009
472
Na tuto skute�nost poukazuje první analýza mapující peacebuildingový rozm�r �eské ZRS, v�etn� genderové
dimenze. Partners for Democratic Change International and Partners Czech, Peacebuilding within Czech Official
Development Assistance (2009)
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Old�ich Bure (ed.), Teorie a praxe postkonfliktní rekonstrukce, 2008, s. 5
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Best Practices to Improve the Gender Balance, CWINF, NATO, 2008, s. 21
http://www.nato.int/issues/women_nato/2008-11-gender_balance.pdf, datum p�ístupu 9/3/2010
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Informace potvrzena CWINF emailem 24/4/2009.
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LIDSKÁ PRÁVA EN  MEZINÁRODNÍ DIMENZE

I. STRATEGICKÉ CÍLE  LIDSKÁ PRÁVA EN
I. 1 Prosadit a ochra�ovat lidská práva en pomocí plné realizace vech nástroj� týkajících se lidských práv,
obzvlát� Úmluvy o odstran�ní vech forem diskriminace en
I. 2 Zajistit rovnost a odstran�ní diskriminace p�ed zákonem i v praxi
I. 3 Dosaení právní vzd�lanosti

Lidská práva en a dívek jsou jednou z 12 kritických oblastí PAP, která definuje, e práva en jsou
lidská práva a dodrování lidských práv by m�ly vlády a jiné orgány podporovat aktivní a viditelnou
politikou mainstreamingu genderové perspektivy ve vech politikách a programech476. PAP se
specificky odkazuje na Úmluvu o odstran�ní vech forem diskriminace en (dále Úmluva) OSN z roku
1979. Úmluva, vycházející z Veobecné deklarace lidských práv z roku 1948, zd�raz�uje, e
diskriminace en poruuje zásady rovnosti práv a respektování lidské d�stojnosti, je p�ekákou pro
ú�ast en na rovnoprávném základ� s mui v politickém, spole�enském, hospodá�ském a kulturním
ivot� jejich zemí, a zavazuje �lenské státy OSN, které ji ratifikovaly, povinností zabezpe�it
rovnoprávnost mu� a en477 ve vech uvedených oblastech. �R, která p�ijala Úmluvu v roce 1993478
po vstupu do OSN a p�istoupila k jejímu Op�nímu protokolu v roce 2000, se tak p�ímo právn�
zavázala k jejímu napl�ování, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni.
P�estoe mezinárodní spole�enství v�nuje na veobecné deklaratorní rovin� lidským práv�m en ji
dlouhodob� náleitou pozornost, jejich reálná implementace práv� v mezinárodním kontextu politik a
program� z�stává pozadu. Potvrzuje to mimo jiné i fakt, e k této kritické oblasti PAP, jako jedné ze t�í
posledních479, nejsou prozatím vytvo�eny specifické ukazatele EU, které by jasn� kvalitativn� a
kvantitativn� mohly slouit k m��ení dopad� politik a intervencí.480

476

Zpráva ze �tvrté sv�tové konference o enách, 1995, s. 5 a 127

477

Úmluva o odstran�ní vech forem diskriminace en, OSN, 1979, s.1

478

�eskoslovenská socialistická republika podepsala Úmluvu v roce 1980 a ratifikovala v 1982.

479

Dále chybí kritéria pro kritickou oblast eny a média, eny a ivotní prost�edí.

480

Beijing + 15: The Platform for Action and the European Union, 2008, s. 142
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POSOUZENÍ VLÁDNÍCH HODNOTÍCÍCH ZPRÁV ZA OBDOBÍ 1998-2009 A STRATEGICKÝCH
DOKUMENT� LIDSKOPRÁVNÍ POLITIKY �R
Hlavní aktér, a tudí i realizátor politik �R na mezinárodním poli je MZV. V rámci jeho aktivit je moné
p�edpokládat podporu lidských práv en na dvou úrovních. Jednak v rámci ZRS481 v kompetenci ORS,
která potenciáln� reprezentuje ekonomická, sociální a kulturní práva en. Na stran� druhé pak stojí
práva civilní a politická482, která náleí do odboru LPTP a jsou �asto prezentována jako jedna z
hlavních priorit �eské zahrani�ní politiky. Pojetí ZRS a její genderový rozm�r a zacílení bylo ji
detailn� podáno v Úvodu, tudí tato �ást se zam��í p�edevím na analýzu aktivit a politik LPTP.

VLÁDNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVY
MZV- HLAVNÍ AKTÉR
Jak bylo p�edesláno v Úvodu, ani jedna ze t�í vládních zpráv (zprávy k 5., 10. a 15. výro�í p�ijetí PAP)
se nezabývá zahrani�ní politikou �R, a tudí ani napl�ováním lidských práv en v jejím kontextu.
Podobn� si stojí takté p�t hodnotících vládních zpráv Úmluvy a jedna, která byla sestavena
ob�anskou spole�ností.483
Na problematiku v omezené a nep�ímé podob� odkazují a Souhrnné zprávy. Ty zmi�ují n�kolik
projekt� �eské ZRS zam��ených specificky na eny, které jsou ekonomického, zdravotního nebo
vzd�lávacího charakteru. Práv� tyto projekty by se mohly potenciáln� za�adit mezi ty, které podporují
lidská práva en. Nicmén� jak bylo vysv�tleno v Úvodu, takové zhodnocení je problematické, nebo�
neexistuje ádný mechanizmus na sledování dopad� t�chto aktivit na eny. Vzhledem k tomu, e v
Souhrnných zprávách se po n�kolik let opakují tyté projekty, lze usoudit, e jich je zcela málo.
Co se tý�e LPTP, tento odbor za�al být zmi�ován v Souhrnných zprávách za rok 2007, nicmén�
validita uvedených informací je zna�n� diskutabilní. Jednak se zn�ní neboli napl�ování úkol� p�esn�
opakuje za rok 2007 i 2008, a navíc jeho vypovídající hodnota je neur�itá. Nap�íklad je uvedeno, e
MZV prost�ednictvím odboru transforma�ní spolupráce kontinuáln� sledovalo genderovou vyváenost
ú�asti v projektech transforma�ní spolupráce [z]ískané poznatky ukazují, e do projekt�
transforma�ní spolupráce se eny v cílových zemích aktivn� zapojují a v �ad� p�ípad� (nap�. ve
vzd�lávacích projektech) dosahují i srovnateln� lepí výsledky.484 Avak z komunikace s LPTP
vyplynulo, e k ádnému systematickému vyhodnocování nedochází a ádné dalí materiály nebyly
p�edloeny k posouzení tohoto tvrzení.485
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ZRS zahrnuje i humanitární pomoc.
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MZV explicit� nerozd�luje universální lidská práva tímto zp�sobem. Toto rozd�lení je specifikací autorek.
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Zn�ní vech zpráv je dostupné na www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rlp/dokumenty/zpravyplneni-mezin-umluv/umluva-o-odstraneni-vsech-forem-diskriminace-zen-19700 a
www.feminismus.cz/fulltext.shtml?x=1915886.
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Souhrnná zpráva o pln�ní Priorit a postup� vlády p�i prosazování rovnosti en a mu�, 2007, s. 94
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Informace získané na sch�zce s MZV 16/2/2010.
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V rámci kadoro�ních aktualizací Priorit se úkoly pro jednotlivé resorty a MZV nevyjad�ují specificky k
tématu lidských práv en a pokud k úkolování dochází v rámci zahrani�ní politiky, pak jde jen o
formální p�ístup bez m��itelných krok�, jak je popsáno v Úvodu.

OSTATNÍ VLÁDNÍ AKTÉ�I
Mezi ostatní aktéry, kte�í by m�li sehrávat aktivní roli v podpo�e daného tématu, pat�í
zmocn�nec/zmocn�nkyn� pro lidská práva p�i Ú�adu vlády (dále zmocn�nec/zmocn�nkyn�). Ten/ta
p�edsedá Rad� vlády pro lidská práva, která má ve své kompetenci i sledování napl�ování závazk�
Úmluvy a koordinaci sestavování vládních zpráv.486 Úkoly pro zmocn�nce/zmocn�nkyni sice ji figurují
v Prioritách pro rok 2004 a dále, nicmén� se týkají jen národních otázek. ádný z osmi výbor� Rady
vlády pro lidská práva se v komentované kritické oblasti v mezinárodním kontextu neprofiluje. P�i
dotazování Sekretariátu této Rady bylo potvrzeno, e téma p�elo na Radu vlády pro rovné p�íleitosti
en a mu� �i MZV.487 Rada vlády pro lidská práva, p�esn�ji její Sekretariát, takté koordinuje
pravidelné ro�ní Zprávy o stavu lidských práv v �R488, které se vydávají ji od roku 1998, nicmén� ani
ony se nezabývají dodrováním závazk� plynoucích z Úmluvy v zahrani�ní politice �R.489 Rada vlády
pro rovné p�íleitosti en a mu� se v tématu neprofiluje a Odd�lení rovnosti en a mu� je vícemén�
omezeno jen na administrativní úrove� koordinace Souhrnných zpráv, jak bylo zmín�no v Úvodu.

STRATEGICKÉ DOKUMENTY LIDSKOPRÁVNÍ POLITIKY �R
Strategické dokumenty lidskoprávní politiky �R se explicitn� nevyjad�ují, a tudí nepodporují lidská
práva en. Jmenovit� pak Koncepce zahrani�ní politiky �eské republiky na léta 2003-2006 (2003),
Koncepce transforma�ní politiky (2005) a interní dokument Manuál pro MZV �R: Lidská práva
(2007)490 nezmi�ují toto téma. První a v zásad� jedinou poznámku je moné najít v Tematických
prioritách zahrani�ní politiky �R v oblasti lidských práv (2007)491, která uvádí, e zohled�ování práv
en pat�í mezi témata do kategorie C ostatní, p�i�em [u] jmenovaných témat MZV nespat�uje
z r�zných d�vod� prostor pro systematické a dlouhodobé angamá �R. Dále je uvedeno, e n�která
jsou dostate�n� pojednána ve formátu kolektivních proces� EU �i jednotlivých partnerských zemí
(nap�. trest smrti) a u jiných MZV nedisponuje z kapacitních, historických �i jiných p�í�in potenciálem,
který by byl p�idanou hodnotou k aktivitám jiných �initel�492. Je ovem nutné dodat, e dokumenty
486

http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rlp/dokumenty/zpravy-plneni-mezinumluv/umluva-o-odstraneni-vsech-forem-diskriminace-zen-19700, datum p�ístupu 10.12.2009
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Email odpov�� je z 17/3/2010.
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http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=302, datum p�ístupu 8.12.2009
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Jedinou zmínkou blíící se tématu je konstatování ze Zprávy o stavu lidských práv za rok 2008, e �R aktivn�
vystupovala v pracovní skupin� EU pro lidská práva (COHOM), její aktivity vedly k schválení nových pokyn� k
násilí proti enám a novelizaci t�ch stávajících Radou ministr�. Nicmén� jakou roli p�esn� �R sehrála, není
patrné. 2009, s. 14
490
Ve vý�tu chybí Koncepce �eské zahrani�ní politiky v oblasti lidských práv na období let 2000-2002, kterou se
nepoda�ilo autorkám získat.
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Jedná se o interní dokument MZV.
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Tematické priority zahrani�ní politiky �R v oblasti lidských práv, 2007, s.6
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jsou ji �asov� zastaralé, a tudí mají omezenou vypovídající hodnotu. V roce 2010 je plánováno
vytvo�it aktualizaci Koncepce lidských práv.493

ZHODNOCENÍ NAPL�OVÁNÍ ZÁVAZK� �ESKOU REPUBLIKOU ZA OBDOBÍ 2004-2009
Nezávisle na údajích v Prioritách, Souhrnných zprávách a strategických dokumentech lze dále
vysledovat �innosti �R, které sv�d�í o jisté podpo�e problematiky lidských práv en a zárove�
identifikovat hlavní p�ekáky p�i napl�ování této kritické oblasti.

ZHODNOCENÍ PODPORY KRITICKÉ OBLASTI LIDSKÁ PRÁVA EN
Na úrovni LPTP, konkrétn� její lidskoprávní �ásti, se �R v rámci tzv. universálního periodického
p�ezkumu494 (Universal Periodic Review) Rady pro lidská práva OSN n�kolikrát kriticky vyjád�ila ke
stavu lidských práv sexuálních menin495 v jiných státech.496 Na stran� druhé �R prola kontrolním
procesem jako jedna z prvních zemí v roce 2008 a ani �eská vládní zpráva, ani zpráva jiných
nevládních aktér�497 se nevyjád�ily ke stavu dodrování lidských práv en v zahrani�ní politice �R.498
�eské p�edsednictví v Rad� EU v první polovin� roku 2009 se v�novalo i otázce lidských práv, a to v
tradi�ní linii své vlastní zahrani�ní politiky, kdy p�ístup je pevn� zaloen na respektování a podpo�e
lidských práv a demokracie.499 Dokument Sektorové priority �eského p�edsednictví EU 2009 (dále
Sektorové priority) specifikuje aktivní roli lidskoprávní politiky �R v transforma�ní a rozvojové
spolupráci s odvoláním na pokra�ování v implementaci ji d�íve p�ijatých závazk� a strategií EU,
zejména tzv. Evropského konsensu o rozvoji,500 který práv� jako první dokument EU vyjád�il
d�leitost zohled�ování genderové rovnosti v rozvojové spolupráci �lenských stát� EU (viz Úvod).
Nicmén� lidská práva en �i genderová dimenze nebyla v Sektorových prioritách vyjád�ena, a tudí se
nestala prioritou. P�esto je pot�eba zd�raznit, e b�hem �eského p�edsednictví bylo zapo�ato
monitorování implementace Hlavních sm�r� EU týkajících se násilí páchaného na enách a boje proti
vem formám diskriminace en, které EU p�ijala v prosinci 2008 (více v �ásti eny a ozbrojený
konflikt).
493

Informace získané na sch�zce s MZV 16/2/2010.
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Jedná se o kontrolní proces, který sleduje stav implementace a dodrování lidských práv jednotlivých
�lenských stát� OSN.
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Jedná se o skupinu zahrnující lesbické eny, homosexuální mue, bisexuální lidi a také lidi s transgenderovou
�i transsexuální identitou, v angli�tin� ozna�ované zkratkou LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender).
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Tato informace byla získána na sch�zce s MZV dne 16/2/2010.
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Specificky se jednalo o organizace ob�anské spole�nosti, ve�ejné obránce/obránkyn� lidských práv a Radu
Evropy, více na http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/111/08/PDF/G0811108.pdf?OpenElement
, datum p�ístupu 10/2/2010.
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Zprávy jsou dostupné na http://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/czsession1.aspx .
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/issues/081016_cs.htm, datum p�ístupu 7/2/2010
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Transforma�ní politika, která oficiáln� za�ala v roce 2006501, je relativn� nová �ást celkové
lidskoprávní politiky �R. Její podstata tkví ve vytvá�ení a posilování demokratických institucí,
právního státu, ob�anské spole�nosti a zásad �ádné správy v�cí ve�ejných502 v devíti prioritních
zemích503 a implementace probíhá p�eván� skrze NNO. Ty se kadoro�n� ú�astní ve�ejného
výb�rové �ízení se svými projekty, z nich ty nejvhodn�jí jsou vybrány. Metodika zadání projekt�,
jejich výb�r odbornou komisí, ro�ní a záv�re�né vyhodnocování a monitorování nepoaduje, a tudí
ani nehodnotí pr��ezov� za�le�ování genderu �i posílení postavení en.504 Tato témata �i explicitn�
oblast podpory lidských práv en není ani prioritou transforma�ní spolupráce ji dle definice (viz výe).
P�esto v n�kterých projektech se eny-aktivistky a enské organizace aktivn� zapojují do
implementace, jako nap�. v projektech v Barm� realizovaných NNO �lov�k v tísni.505 Ve sledovaném
období byl podpo�en jeden projekt cílen� zam��ený na strukturální zm�ny v problematice domácího
násilí v roce 2009 �ástkou 1.400.000,- K� realizovaný NNO Adra �eská republika.506 Protoe vak
nedochází v rámci projekt� transforma�ní spolupráce k systematickému sb�ru dat podle pohlaví ani
k evaluacím projekt�, nedá se p�esn� vyhodnotit jejich dopad na potírání diskriminace en a podporu
jejich práv. Vzhledem k faktu, e v�tina prioritních zemí transforma�ní spolupráce jsou zem�
totalitních �i posttotalitních systém�, co samo vyaduje citlivý p�ístup zaloený na dlouhodobém
budování d�v�ry a vazeb, není v t�chto podmínkách jednoduché podporovat demokratiza�ní procesy.
P�esto vak práv� za t�chto sloitých podmínek by explicitní podpora enským/genderovým
organizacím a enám-aktivistkám, které z�ejm� v mnohých p�ípadech pracují za tíiv�jích podmínek
ne mui-aktivisté, mohla p�isp�t k pevn�jímu budování ob�anské spole�nosti v dané lokalit�.
Dále je nutno uvést, e a�koli se v Souhrnných zprávách507 uvádí, e zam�stnanci/zam�stnankyn�
MZV jsou koleni v základních principech Úmluvy v rámci p�edvýjezdové p�ípravy do zahrani�í, tato
informace nebyla potvrzena samotným ministerstvem.508
Lidskoprávní NNO organizované v platform� DEMAS509, která vznikla v roce 2008, se v tématu zatím
neangaují.510 Její �lenové se sami takté ve svých aktivitách, strategických dokumentech a vizích
nevyjad�ují k lidským práv�m en jako takovým.511 Je vak nutno podotknout, e nap�. mezinárodní
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První mení aktivity v této oblasti byly ji v 2004, 2005.
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Koncepce transforma�ní politiky, 2005, s. 1
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Barma, B�lorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Irák, Kuba, Moldavsko, Srbsko, Ukrajina
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http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/lidska_prava/transformacni_spoluprace_1/vyberove_rizeni_2010
/index.html, datum p�ístupu 1/2/2010. Dále potvrzeno v email komunikaci ze 29/1/2010 s MZV.
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filmový festival dokumentárních film� Jeden sv�t organizovaný NNO �lov�k v tísni, který je v�novaný
podpo�e demokracie a lidských práv, kadoro�n� za�azuje i snímky poukazující na diskriminaci en a
dívek v zemích globálního Jihu i Severu.512

HLAVNÍ P�EKÁKY P�I NAPL�OVÁNÍ ZÁVAZK�
Kritická oblast PAP Lidská práva en je sama o sob� pom�rn� sloitá problematika, nebo� se vztahuje
k ekonomickým, sociální a kulturním práv�m, jako i k civilním a politickým. Protíná tudí vechny
politiky a intervence, a proto je její p�esné vymezení problematické. V rámci zahrani�ní politiky �R
jsou sice lidskoprávní témata a transforma�ní politika proklamovány jako jedny z prioritních, ale jsou,
podobn� jako ZRS, pom�rn� nové, a tudí hledající sv�j sm�r, institucionální a finan�ní zabezpe�ení a
politickou podporu. O tom sv�d�í i zastaralost strategických dokument� a hlavn� Koncepce lidských
práv, která by m�la ur�ovat práv� sm��ování a profilování této komplexní oblasti a zárove� umonit
lepí meziresortní koordinaci lidskoprávní agendy.
Podpora demokratiza�ních proces� v totalitních a posttotalitních zemích, které jsou jasnou profilací
transforma�ní politiky �R, zastupuje práv� druhou �ást lidských práv. Civilní a politická práva jsou
vnímána jako genderov� ´neutrální´513, p�i�em vak jen minimáln� zohled�ují a potírají dlouhodob�
vytvo�ené rozdíly mezi enami a mui. Sociální, ekonomická a kulturní práva jsou o n�co více
genderov� senzitivní vzhledem k viditeln�jí podpo�e intervencí zam��ených na posílení postavení
en. Ve vládních a nevládních kruzích p�evládá názor, e je nutno nejprve vy�eit státní systém a
podpo�it dobré vládnutí a následn� se zabývat ostatními tématy. Zapomíná se vak na podstatnou
v�c, a to e práv� dobré vládnutí by m�lo zohled�ovat zájmy a pot�eby obou pohlaví, a tudí jejich
oboustranná aktivní ú�ast je nezbytná ji p�i samém po�átku demokratiza�ních proces�. S tímto
faktem souvisí i jistá inklinace k tzv. kulturnímu relativismu514 v kruzích rozvojových NNO515 neboli
511

Ibid.

512

tematická sekce v roce 2010, enským hlasem, dostupná na http://www.jedensvet.cz/2010/tematickesekce/88 tematická sekce v roce 2008, Pat�í enám p�lka nebe?, dostupná na
http://www.jedensvet.cz/ow/2008/index_cz. php?id=395
tematická sekce v roce 2007, Obchod se enami, dostupná na http://www.jedensvet.cz/ow/2007 index_cz.php
?id=126&idp=141&idf=451
tematická sekce v roce 2006, Gender Montage, dostupná na http://www.jedensvet.cz/ow/2006/index_cz.
php?id=126&idp=140
a dalí roky

513

Zde je myleno, e napl�ování t�chto lidských práv nerozliuje spole�nost podle pohlaví, co �asto vede
nap�íklad k podpo�e mu� ve vládních rozhodovacích strukturách vzhledem k historickým vytvo�eným
genderovým stereotyp�m.

514

Sm�r v sociálních v�dách, který se staví kriticky k univerzálnosti lidských práv a definuje je jako západní
koncept, nerespektující lokální kulturu a tradice.

515

Blanka im�nková, Gender Questions in Development Cooperation: Emerging Gender Issues in the Czech
Republics Bilateral Programmes, Master Thesis, International Institute of Social Studies, Haag, 2009, s. 38
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souhlas s tvrzeními, e v n�kterých zemích globálního Jihu nelze zasahovat do místních tradic, je
diskriminují eny. Toto z�ejm� souvisí s nedostatkem expertízy, nástroj� a institucionální podpory pro
lepí uchopení tématu.

ZÁV�RY A DOPORU�ENÍ K MEZINÁRODNÍ DIMENZI NAPL�OVÁNÍ PEKINGSKÉ AK�NÍ
PLATFORMY
�ást Mezinárodní dimenze napl�ování PAP ukázala, e téma genderové rovnosti a posílení postavení
en je teprve na po�átku svého vstupu do politik a implementací v rámci zahrani�ní politiky �R.
P�ímým d�kazem je fakt, e existující t�i vládní zprávy k pln�ní platformy se tímto tématem
nezaobírají. P�esto byla v této �ásti popsána nejen veobecná perspektiva daného tématu, ale i
ukázkov� zanalyzovány dv� vybrané kritické oblasti  Lidská práva en a eny a ozbrojený konflikt.
Napl�ování PAP v kadé z oblastí vykazuje jistý pozitivní vývoj ve sledovaném období, hlavn� v rámci
projektové realizace rozvojové spolupráce, kde i bez dostupné expertizy a systémové podpory jsou
v omezené mí�e implementovány programy podporující posílení postavení en. Genderové
za�le�ování jako pr��ezové téma je sice �áste�n� deklarované ve strategických dokumentech, ale
ignorované v praxi.
Celkový p�ístup na vládní úrovni reprezentované hlavn� MZV není systematicky zvládnut a nemá
prozatím dostate�nou politickou pozornost. Z ostatních resort� vykazuje aktivity MO, p�edevím
v oblasti vzd�lávání, zhodnocení t�chto aktivit by nicmén� vyadovalo hlubí kvalitativní analýzu, která
zatím není k dispozici. Ostatní ministerstva za�adila téma do svých agend zcela minimáln�. Odd�lení
rovnosti en a mu� p�i Ú�adu vlády a p�ísluné Rady vlády se genderovým otázkám na mezinárodní
rovin� nev�nují. Ob�anská spole�nost reprezentovaná hlavn� rozvojovými NNO se s daným tématem
zatím seznamuje a spíe vy�kává, ne-li je pro-aktivní. Podobn� si stojí ostatní organizace
akademické a výzkumné instituce, enské/genderové organizace a lidskoprávní NNO. Na základ�
t�chto zjit�ní byla sepsána následující doporu�ení rozd�lená podle jednotlivých aktér�.

DOPORU�ENÍ 516
Ministerstvo zahrani�ních v�cí �R
 Stanovit gender jako pr��ezové téma ve vech strategických dokumentech ZRS a lidskoprávní
politiky a konkrétn� definovat mechanismy, prost�ednictvím nich bude zaru�eno prosazování
genderové rovnosti a posílení postavení en.
 Up�ednost�ovat v multilaterální rozvojové spolupráci ty mezinárodní organizace, které za�le�ují
gender a posilují postavení en ve své �innosti.
 Identifikovat, implementovat a monitorovat rozvojové a lidskoprávní problémy ve spolupráci
s enskými/genderovými organizacemi a p�íslunými odbory státní a místní správy v cílových
zemích �eské ZRS.
 Hodnotit v evaluacích projekt� dopady na eny, mue a vztahy mezi nimi a získané informace
vyuívat pro tvorbu politiky.

http://www.proequality.cz/res/data/006/000781.pdf
516

Následná doporu�ení �áste�n� �erpají z doporu�ení uvedených ve Strategii za�len�ní genderu do �eské
rozvojové spolupráce: Ne móda, ale nutná podmínka efektivity (2009), s. 13-17
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Stanovit rovnost en a mu� jako jedno z kritérií posuzování projekt� ve výb�rových �ízeních
bilaterální (která obsahuje i trilaterální) spolupráce a transforma�ní politiky a podporovat projekty
zam��ené na eny.
Stanovit metodiku genderových ukazatel� a programové statistické výkaznictví ZRS vykazovat
podle pohlaví a informovat o n�m ve�ejnost.
Podílet se v koordinaci s Ú�adem vlády a ostatními resorty na vytvo�ení národního ak�ního plánu �i
podobného strategického dokumentu v oblasti napl�ování rezolucí Rady bezpe�nosti OSN �. 1325
a navazujících p�edpis�.
Alokovat finan�ní prost�edky tématu a ur�it zodpov�dného �lov�ka, který bude detailn� zakolen
v problematice gender a rozvoj.
Podporovat aktivn� �innost resortní gender pracovní skupiny a politicky ji podpo�it.

Ú�ad ministra/ministryn� pro lidská práva
 Poádat vládu o aktualizaci �lánku III Statutu Rady pro rozvojovou spolupráci, aby se její
zástupce/zástupkyn� stal/a �lenem/�lenkou Rady, a dbát zde na za�le�ování genderu do ZRS a
lidskoprávní politiky.
 Vytvo�it v rámci Rady vlády �R pro rovné p�íleitosti en a mu� výbor mezinárodní dimenze
rovných p�íleitostí. Pov��it Odd�lení rovnosti en a mu� aktivním zapojením se do daného
tématu a za tímto ú�elem posílit jeho kapacity.
 Zapojit aktivn� zmocn�nce/zmocn�nkyni pro lidská práva a související Radu do konceptuální práce
na lidských právech en v zahrani�ní politice �R a zprávy o stavu lidských práv v �R rozí�it o toto
téma.
Ostatní resorty
 Za�ít zohled�ovat v projektech ministerstva pr�myslu, zem�d�lství a ivotního prost�edí a dalí
resort� stále aktivních v realizaci ZRS genderovou rovnost a posílení postavení en a v rámci toho
identifikovat,
implementovat
a
monitorovat
rozvojové
problémy
ve
spolupráci
s enskými/genderovými organizacemi a p�íslunými odbory státní a místní správy, a to do plného
p�edání MZV v rámci ukon�ení transformace ZRS.
 Podílet se v rámci MO a MV na tvorb� národního ak�ního plánu �i podobného strategického
dokumentu v oblasti napl�ování rezoluce Rady bezpe�nosti OSN �. 1325 a navazujících p�edpis�.
Rozvojové a lidskoprávní nevládní neziskové organizace a jejich platformy
 Zavést genderový audit interních a externích �inností a zjit�ní pouít v sestavení genderové
politiky organizace, nástroje za�le�ování genderu do programování.
 Pouívat genderovou analýzu chudoby517 b�hem návrhu rozvojové intervence a p�ednostn� se
zam��ovat na projekty zam��ené na posílení postavení en.
 Za�lenit genderové hledisko do vech fází projektového cyklu. Vedle kvantitativních indikátor�
pouívat i kvalitativní hodnocení dopadu projekt� na eny a mue a na genderové vztahy.
 Posílit vlastní kapacity organizace v oblasti genderu prost�ednictvím prokolení a ur�it osoby
zodpov�dné za pr��ezová témata.
 Zapojovat se aktivn� do Gender pracovní skupiny v rámci FoRS a rozí�it ji i o �leny platformy
DEMAS518.

517

Nástroj na zjit�ní dopad� chudoby na eny a mue zvlá�

518

Asociace pro podporu demokracie a lidských práv
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Podporovat v rámci mezinárodních platforem (nap�íklad CONCORD) a partnerství (nap�. v rámci
Visegrádské skupiny519) p�enos dobré praxe v oblasti genderu a rozvoje a aktivn� se zapojovat do
p�ísluných pracovních skupin.
Spolupracovat s relevantními ministerstvy na vytvo�ení národního ak�ního plánu �i podobného
strategického dokumentu v oblasti napl�ování rezolucí Rady bezpe�nosti OSN �. 1325 a
navazujících p�edpis�.

enské/genderové nevládní neziskové organizace
 Zapojit se do prosazování systematických zm�n v oblasti genderu a v mezinárodním kontextu v
rámci orgán� �eské státní správy, p�edevím MZV, MV, MO, ministra/ministryn� pro lidská práva a
souvisejících orgán�. Aktivn� se podílet na spoluvytvo�ení a fungování výboru pro mezinárodní
dimenzi rovných p�íleitostí.
 Spolupracovat s rozvojovými a lidskoprávními NNO a jejich platformami na budování genderové
expertizy, nástroj� a politik na za�le�ování genderu a posílení postavení en.
 Spolupracovat s relevantními ministerstvy na vytvo�ení národního ak�ního plánu �i podobného
strategického dokumentu v oblasti napl�ování rezolucí Rady bezpe�nosti OSN �. 1325 a
navazujících p�edpis�.
 P�ipojit se do prosazování genderové rovnosti a posílení postavení en v zemích globálního Jihu v
rámci mezinárodních platforem a partnerství nap�íklad WIDE520, Karat Coalition521 a dalích, ale i
EU struktur a mezinárodních organizací.
Akademická sféra a výzkumné instituce
 V�novat se genderovým otázkám a lidským práv�m en obecn� ve výzkumu zahrani�ní politiky a
v rámci relevantních studijních obor�, jako jsou bezpe�nostní studia, mezinárodní vztahy,
rozvojová studia.
 V�novat se mezinárodnímu kontextu v rámci studijního oboru genderových studií a ve výzkumu
s tím spojeným.

519

Aliance �eské republiky, Ma�arska, Polska, Slovenska

520

Women In Development Europe, http://www.widenetwork.org/index.jsp?id=19&random=328536987923336

521

http://www.karat.org/
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