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1. 3. 2018 až 28. 2. 2021, za přispění operačního programu Technická pomoc, 

Česká ženská lobby (ČŽL). Obecným cílem projektu je rozšíření poznatků o efektivitě 

naplňování Dohody o partnerství (dále DoP) pro období 2014 – 2020 v oblasti rovných 

příležitostí žen a mužů na trhu práce. Tato závěrečná zpráva přehledně shrnuje průběh 

projektu, hlavní zjištění výzkumného šetření v rámci 4 přiložených zpráv a přináší 

doporučení pro programové období 2021 – 2027. 

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na info@czlobby.cz / www.czlobby.cz 

 

OPTP 2014 - 2020 

 

Pozn. Finální podoba zprávy prošla připomínkovým řízením a editací ze strany MMR a 

MPSV. Návrhy neodráží názory donora, ale jsou založeny na výzkumných zjištění. 
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Shrnutí hlavních zjištění a závěrů 

Hlavní zjištění vyplývající z výzkumu 

V rámci vyhodnocení společenské situace pracujeme záměrně s daty do roku 2020, kdy do té doby 

pozitivně se vyvíjející situaci žen na trhu práce ovlivnila pandemická krize.1  

Nízká zaměstnanost žen s malými dětmi a bariéry na trhu práce 

Podle Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020,2 kterou zpracovalo MPSV, je událostí, která 

má největší dopad na zaměstnanost žen v mladších věkových kategoriích, mateřství. Zaměstnanost žen 

ve věkové skupině 20 – 49 let s alespoň jedním dítětem mladším 6 let je, i přes mírné zlepšení, stále 

hluboce pod unijním průměrem.3 Ekonomický potenciál žen v České republice není dostatečně využíván. 

S jednou z nejdelších rodičovských dovolených na světě je postavení žen na trhu práce negativně 

ovlivněno extensivním výpadkem z pracovního procesu, ztrátou konkurenceschopnosti, prohloubením 

existující platové nerovnosti a dalším zpomalením kariérního růstu.4 Mezi největší překážky (a zároveň 

priority DoP) rovnosti žen a mužů na trhu práce patří nedostatečné možnosti slaďování rodinného 

a pracovního života, konkrétně nedostatek místně a cenově dostupných zařízení péče pro předškolní děti 

(zejména pro ty mladší 3 let), nízké zapojení otců, nedostatečná nabídka flexibilních forem práce a nízký 

počet zaměstnavatelů, kteří by aktivně prosazovali opatření posilující rovnost žen a mužů na pracovišti. 

Podpora péče v podobě dětských skupin 

Česká republika se v minulém období snažila vykompenzovat nedostatek předškolních zařízení 

skrze zřizování dětských skupin financovaných skrze EU fondy. Na základě informací ze „Zprávy o České 

republice 2019“5 pokryly fondy fungování 850 dětských skupin s kapacitou 11 000 dětí ve věku 1 – 6 let. 

Dalších 276 míst bylo vytvořeno v tzv. mikro-jeslích pro děti ve věku 6 měsíců – 4 roky a téměř 5 000 míst 

v dětských klubech. Vezmeme-li v úvahu všechny finanční zdroje alokované pro investiční prioritu 

1.2, finance použité na zařízení péče pro předškolní děti dosáhly 68 % (3 miliardy CZK). S podporou fondů 

EU se podařilo pomoci 40 858 rodičům pracovat díky novým školkám a dalším zařízením pro péči 

o předškoláky.6 

 

 

                                                     
1 Dopady krize covid-19 na muže a ženy v Česku, IDEA CERGE-EI, 2020. Dostupné online: 
http://idea.cerge-ei.cz/zpravy/rozdilne-ekonomicke-dopady-krize-covid-19-na-muze-a-zeny-v-cesku  
2 Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020. MPSV, 2014. Dostupné online: https://www.esfcr.cz/file/8988/  
3 Gender Equality Index, 2019. Dostupné online: https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/domain/work/CZ  
4 Career Breaks after Childbirth: The Impact of Family Leave Reforms in the Czech Republic, CERGE-EI, 2016.. Dostupné online: 
https://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp568.pdf  
5 Zpráva o České republice 2019. Dostupné online: 
https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/2019-european-semester-country-report-czech-republic_cs.pdf  
6 Indikátory - co bylo podpořeno, Dostupné online: https://dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/indikatory  

http://idea.cerge-ei.cz/zpravy/rozdilne-ekonomicke-dopady-krize-covid-19-na-muze-a-zeny-v-cesku
http://idea.cerge-ei.cz/zpravy/rozdilne-ekonomicke-dopady-krize-covid-19-na-muze-a-zeny-v-cesku
https://www.esfcr.cz/file/8988/
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/domain/work/CZ
https://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp568.pdf
https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/2019-european-semester-country-report-czech-republic_cs.pdf
https://dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/indikatory
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Zaměstnavatelé praktikující principy rovnosti žen a mužů za podpory genderových auditů 

Pro zvýšení počtu zaměstnavatelů praktikujících principy na podporu rovnosti žen a mužů byly 

vypsány výzvy zaměřené na genderové audity (16_50 a 16_051) a implementaci doporučení z nich 

plynoucí (17_130 a 17_131) z Operačního programu Zaměstnanost. Celkově bylo podpořeno 26 žadatelů, 

kteří realizovali genderové audity (celková alokace 25 milionů CZK) a 75 žadatelů implementujících 

výsledky těchto auditů (33 milionů CZK). Obě výzvy byly vypsané a čerpané v souladu se Standardem 

genderového auditu, který vydal Úřad vlády ČR v kooperaci s genderovými expertkami a experty 

z nevládního a akademického sektoru.7  

Přetrvávající nerovnosti a postavení žen na trhu práce v ČR  

Situace v oblasti rovnosti žen a mužů dlouhodobě nevykazuje příliš příznivý vývoj. V žebříčku 

Globálního ekonomického fóra8 se ČR v roce 2020 umístila na nelichotivém 78. místě. Nejhůře hodnocené 

jsou dlouhodobě genderové rozdíly v rozhodovacích pozicích a to jak ve vedení firem a organizací, tak 

v politickém zastoupení. Podle reportu způsobuje toto umístění rovněž oblast trhu práce nazvaná 

Ekonomické zastoupení a možnosti uplatnění9. Nicméně od roku 2014 (v rámci zkoumaného období) se 

index sice mírně, ale stabilně zlepšuje (v roce 2014 byla jeho hodnota 0,622 a v roce 2020 dosahuje 0,657).  

I proto, že oblast rovného postavení žen na trhu práce představuje dlouhodobou agendu v rámci 

Evropských fondů, dochází k pozvolným změnám.  

Česká republika si stanovila do roku 2020, v rámci Strategie Evropa 2020, národní cíle v oblasti 

zaměstnanosti, a to zvýšení celkové míry zaměstnanosti (dále MZ) ve věkové skupině 20–64 let na 75 % 

a zvýšení MZ žen v této věkové skupině na 65 %. Z analýzy vývoje zaměstnanosti MPSV10 vyplývá, že tyto 

cíle jsou plněny. Data ČSÚ za první čtvrtletí roku 2019 poprvé od roku 2010 ukázala více nezaměstnaných11 

mužů než žen – počet zaměstnaných mužů se meziročně zvýšil o pouhých 14 tisíc, u žen to bylo o 33 tisíc. 

Nárůst u žen byl soustředěn do věkové skupiny 45-59 let. Na druhé straně poklesl počet nezaměstnaných 

žen o 17 tisíc, u mužů bylo snížení jen o 3 tisíce.12 

                                                     
7 Standard genderového auditu. Úřad vlády ČR, 2015. Dostupné online: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-
zen-a-muzu/dokumenty/Standard-genderoveho-auditu_V2_brezen-2016.pdf  
8 Global Gender Gap Report 2020, Dostupné online: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf  
9 Global Gender Gap Report 2020, str. 141. Dostupné online: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf  
10 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2018, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2018. Dostupné 
online: https://www.mpsv.cz/documents/20142/848077/anal2018p1.pdf/1c0383ca-67ca-c139-65c6-b2d4d5e75473 
11 „Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, 
neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do 
dvou týdnů.“  Dostupné online: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/zamestnanost-a-nezamestnanost-podle-vysledku-vsps-1-
ctvrtleti-2019   
12 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 1. čtvrtletí 2019, Český statistický úřad, 2019. Dostupné online: 
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/zamestnanost-a-nezamestnanost-podle-vysledku-vsps-1-ctvrtleti-2019   

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Standard-genderoveho-auditu_V2_brezen-2016.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Standard-genderoveho-auditu_V2_brezen-2016.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
https://www.mpsv.cz/documents/20142/848077/anal2018p1.pdf/1c0383ca-67ca-c139-65c6-b2d4d5e75473
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/zamestnanost-a-nezamestnanost-podle-vysledku-vsps-1-ctvrtleti-2019
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/zamestnanost-a-nezamestnanost-podle-vysledku-vsps-1-ctvrtleti-2019
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/zamestnanost-a-nezamestnanost-podle-vysledku-vsps-1-ctvrtleti-2019
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Rozdíl v průměrných mzdách žen a mužů v České republice je jedním z nejvyšších v Evropské unii 

a dlouhodobě se pohyboval na úrovni 22 %. V roce 2019 se rozdíl v platech mužů a žen snížil na 18,9, ale 

stále je vysoký oproti rovněž klesajícímu unijnímu průměru 14,1 %.13  

Statistiky naznačují, že v otázce zaměstnanosti žen a mužů docházelo v posledních letech 

k pozitivnímu vývoji. Ten lze do roku 2020 do velké míry připsat příznivé ekonomické situaci. Dlouhodobě 

se udržují významné genderové rozdíly v rozhodovacích pozicích a to jak ve vedení firem a organizací, tak 

v politickém zastoupení.  

V souvislosti s krizí způsobenou covid-19, která negativně ovlivnila situaci na trhu práce, je potřeba 

posílit aktivní podporu zaměstnanosti žen, zejména pak snižovat platovou nerovnost a další bariéry 

genderové rovnosti, zejména pak nerovné zastoupení v rozhodovacích pozicích, které má za konkrétní 

důsledek, že ženy prakticky nerozhodují o opatřeních aplikovaných v době této krize a přitom jsou krizí 

nejvíce zasaženy. 

Hlavní doporučení vyplývající z výzkumu  

1. Naplňovat strategii rovnosti žen a mužů ČR 

Nové cíle a výzvy nastavit ve vztahu k naplňování nové Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–

3014. Tato strategie vznikla participativně ve spolupráci s nevládním a akademickým sektorem a její 

součástí je analýza současného stavu a jasně definovaná kritéria splnění jednotlivých opatření. V rámci 

procesu naplňování a evaluace je potřeba zapojit relevantní aktéry/rky včetně organizací s dlouhodobou 

genderovou expertízou, které přispívají k jejímu naplňování. EU fondy představují jeden ze strategických 

zdrojů financování těchto cílů a opatření v souladu s DoP a hlavními prioritami EU. 

2. Provázat opatření s ohledem na teorii změny 

V teorii změny je zásadní směřovat k jednotným cílům a opatřením. Jak vyplynulo z výzkumného 

šetření, nastavení systému klade velké nároky na koordinaci a komunikaci mezi jednotlivými rezorty 

a pracovišti, stejně jako na orientaci jednotlivých aktérů (pracovnic/pracovníků zodpovědných za DoP, 

vypisování výzev na příslušných ministerstvech, evaluaci projektů atp.) v platných nařízeních 

a mechanismech.15 Zodpovědný koordinační orgán (v tomto případě MMR/NOK ve spolupráci s Odborem 

rovnosti žen a mužů, ÚV ČR, který je gestorem problematiky) zajišťuje provázanost, spolupráci 

                                                     
13 Gender pay gap in unadjusted form, Euorostat. Dostupné online: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem180/default/table?lang=en  
14 Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030. Dostupné online: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-
zen-a-muzu/Aktuality/Strategie_rovnosti_zen_a_muzu.pdf 
15 Expertní rozhovor, 1. –  2. etapa projektu: „Čím níž půjdete, tím horší znalost toho, co je nad nimi, budou mít. Projektový manažer 
na řídícím orgánu, člověk, který vám stojí jako partner a schvaluje vám nějakou zprávu, tak ten možná ani nebude vědět, že je 
Dohoda. Měl by to vědět, ale jsem si zcela jista, že existují lidi, kteří vůbec netuší. Je to strategický pohled. On řeší, že má nějakou 
legislativu, kterou ten projekt musí dodržet, má nějaké metodiky a jede si svůj check list a víc ho nezajímá. Pravděpodobně možná 
ani neví, že někde kolegové připravují tu výzvu. Takže různé úrovně budou vědět různé věci. Na druhou stranu u nás, když se budete 
ptát z NOKu, tak náš pohled bude taky zkreslený, protože pokud ty lidi nemají zkušenost zespoda, tak si to vůbec neumí představit, 
co to znamená být dennodenně v kontaktu s příjemcem a už vůbec si nikdo neumí představit u toho příjemce, co na něj dopadá a 
co to znamená. Realita je tak komplexní, že tady, když jste nahoře, tak dolů nikdy nedohlédnete“ [ER1_MMR].  

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem180/default/table?lang=en
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Strategie_rovnosti_zen_a_muzu.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Strategie_rovnosti_zen_a_muzu.pdf
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a informovanost jednotlivých složek prosazování cílů DoP. Doporučujeme upevnit a nadále rozvíjet 

znalostí genderové problematiky u těch pracovnic/pracovníků, kteří jsou za nastavování, implementaci 

a vyhodnocování cílů rovnosti žen a mužů v rámci EU fondů zodpovědné/í.16 

3. Zlepšit povědomí společnosti 

Současně je třeba zvyšovat povědomí veřejnosti o mezinárodních a národních závazcích České republiky 

směřující ke zlepšení rovnosti žen a mužů ve společnosti, což povede k lepšímu pochopení, proč jsou tato 

opatření financovaná z prostředků Evropské unie. 

4. Strategicky provazovat vypisované výzvy 

Klíčovými předpoklady pro naplňování cílů DoP a efektivní čerpání EU fondů je zejména navázat 

vypisované výzvy na Strategické cíle a zveřejnit harmonogram plánovaných výzev. Potenciální žadatelé 

o podporu, včetně státního, nevládního a akademického sektoru, tak získají rámcovou představu a budou 

moci lépe plánovat svoji činnost a posílit dopad svých intervencí na cílové skupiny.17  

Na úrovni realizace projektů je pro zajištění efektivního dosahování stanovených cílů projektů 

(resp. výzev) přínosné podporovat atmosféru důvěry mezi příjemci dotací a donorem. Řídící orgán by měl 

pokračovat v dobré praxi a vyzývat příjemce ke sdílení zpětné vazby a zkušeností z terénu a to ve všech 

fázích přípravy i realizace výzev (např. formou pořádání kulatých stolů), chce-li zvyšovat dopad činnosti 

příjemců.  

Zároveň je podstatné pokračovat v udržení kapacit a profesionalizace relevantních organizací 

v oblasti rovnosti žen a mužů.  

5. Mířit na systémovou společenskou změnu 

Obecně lze říci, že je skrze EU fondy nezbytné cílit na komplexní systémovou změnu. Jde 

o podporu přístupu, který klade důraz na provázanost, interdisciplinaritu, lokálnost a zapojení více 

klíčových aktérů ve smyslu tzv. collective impact18 (tedy propojení několika různých aktérů jako efektivnější 

způsob dosahování společenské změny, resp. zvyšování dopadu intervencí).  

V rámci výzev doporučujeme v souladu s teorií změny směřovat ke společným Strategickým cílům, 

ke kterým mají podpořené projekty přispět, ale na úrovni realizace aktivit umožnit žadatelům přijít 

s vlastními (potenciálně inovativními) přístupy, jak k nim dospět. Při stanovování indikátorů projektů je 

                                                     
16 Systém podpory rovnosti žen a mužů z ESI fondů - Teorie změny systému. Dostupné online: 
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/f6263ff0-3da6-47dc-ac7d-0b5a9fdb553d/CZL_Vystup_2_final.pdf.aspx?ext=.pdf  
17 Systém podpory rovnosti žen a mužů z ESI fondů - Vyhodnocení Dohody o partnerství 

https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c993ec9c-2460-4d4c-bb03-3b7a5dec22a2/CZL_Vystup_4_final.pdf.aspx?ext=.pdf 
18 Collective Impact. Stanford Social Innovation Review, 2013. Dostupné online: 
https://ssir.org/articles/entry/collective_impact#  

https://www.dotaceeu.cz/getmedia/f6263ff0-3da6-47dc-ac7d-0b5a9fdb553d/CZL_Vystup_2_final.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c993ec9c-2460-4d4c-bb03-3b7a5dec22a2/CZL_Vystup_4_final.pdf.aspx?ext=.pdf
https://ssir.org/articles/entry/collective_impact
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třeba vést příjemce ke sledování příspěvku ke společenské změně. Je nezbytné reflektovat, že je jedná 

o změnu kvalitativní a dlouhodobou, jejíž dopad je možné měřit často až po skončení projektu.19 

6. Rozšířit gender mainstreaming 

Pro nové programové období 2021 – 2027 Evropská komise určila v roce 2018 pět politických cílů 

(dále PC1 – PC5), na které alokuje prostředky z Evropských fondů (EU fondy). Na tyto cíle navazují priority 

ČR vycházející z Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 (dále NKR).20 

NKR, která slouží jako závazný dokument pro Dohodu o partnerství pro období 2021 – 2027 (DoP), 

zařazuje explicitně problematiku rovnosti žen a mužů (stejně jako v minulém programovém období) 

výhradně pod oblast trhu práce, vymezuje ji jako „slaďování pracovního a osobního života a rovné 

příležitosti žen a mužů na trhu práce” a tematicky je tato podoblast podřazena politickému cíli PC4, 

Sociálnější Evropa. Jedním z našich klíčových doporučení je nicméně otázku rovnosti žen a mužů zohlednit 

napříč prioritami ČR pro období 2021 – 202721. 

7. Prosazovat horizontální princip Podpora rovnosti mezi muži a ženami 

Na úrovni prosazování gender mainstreamingu mohou EU fondy 2021+ přispět k posilování 

tématu rovnosti žen a mužů. V návaznosti na identifikované nedostatky představujeme návrh formálního 

rámce pro uplatňování horizontálního principu podpory rovnosti žen a mužů, který je v souladu 

s požadavky Evropské unie pro programové období 2021 – 2027.  

Tím je komplexní nastavení HP PRMŽ jako nástroj podpory genderové rovnosti ve fondech EU. 

Daný systém je založený na centralizované roli gestora HP rovnosti žen a mužů, kterým v českém kontextu 

je Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR. Ten by působil na třech úrovních (systémová, úroveň výzev 

a úroveň projektů), přičemž jeho činnost by byla doplněna (na projektové úrovni) o tzv. systém 

průřezových závazků (viz níže). Návrh vychází ze sdílení dobré praxe modelu fungujícího na Slovensku 

v programovém období 2014 – 2020.  

8. Propagovat principy rovnosti žen a mužů skrze dobrovolné závazky  

V rámci výzkumu jsme se zabývali otázkou, zda představuje horizontální princip podpory rovnosti 

žen a mužů určitý typ dobrovolného závazku a jak by takový závazek měl být konkrétně nastaven. 

Průřezové závazky vycházejí z principu, který je rozšířený zejména v oblasti ekologie a udržitelného 

rozvoje. Jedná se o seznam aktivit a opatření (např. tisknout na recyklovaný papír, zvýšit počet online 

meetingů a jednání za účelem snížení uhlíkové stopy), k jejichž naplnění se zaváže firma nebo organizace 

v rámci snahy o prosazování ekologických zásad a principů. 

                                                     
19 Systém podpory rovnosti žen a mužů z ESI fondů - Vyhodnocení Dohody o partnerství 
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c993ec9c-2460-4d4c-bb03-3b7a5dec22a2/CZL_Vystup_4_final.pdf.aspx?ext=.pdf  
20 Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020. MMR – NOK, 2018. Dostupné online: 
https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/nkr.pdf 
21 Vliv konkrétních projektů na rovnost žen a mužů – Příklady z praxe. Dostupné online: 
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/0a779c91-7fc1-4b75-963f-d7d76f232cbd/CZL_Vystup_6_final.pdf.aspx?ext=.pdf  

https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c993ec9c-2460-4d4c-bb03-3b7a5dec22a2/CZL_Vystup_4_final.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/nkr.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/0a779c91-7fc1-4b75-963f-d7d76f232cbd/CZL_Vystup_6_final.pdf.aspx?ext=.pdf
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Zde jsme formulovali příklady dobrovolných závazků tak, aby kdokoliv bez genderové expertízy mohl 

vybrat závazek, který nejlépe vyhovuje jeho organizaci či firmě: 

➢ Zajištění hlídání a podpora účasti rodičů malých dětí (CS) během projektových aktivit 

(např. přístup pro kočárky, přebalovací a kojící koutek) 

➢ Zajištění rovného zastoupení žen a mužů např. v rámci oslovených odborníků/ic, atd. 

➢ Zajištění rovného zastoupení žen a mužů ve veřejných výstupech projektu (panelové diskuze, 

sborníky atp.) 

➢ Používání genderově senzitivního jazyka v informačních materiálech produkovaných v rámci 

projektu (směrem k CS i veřejnosti) 

➢ Vyčlenění části rozpočtu projektu na opatření vedoucí k prosazování genderové rovnosti 

➢ Konzultace prosazování gender mainstreamingu v rámci realizovaného projektu s externí 

genderovou expertkou/expertem 

➢ Evaluace prosazování gender mainstreamingu v rámci realizovaného projektu externí genderovou 

expertkou/expertem 

➢ Sběr a analýza genderově segregovaných dat o cílové skupině 

➢ Genderová analýza dopadu projektu 
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1. Úvod 

Česká republika se dlouhodobě umísťuje dle mezinárodních srovnávacích studií a reportů22 na 

neuspokojivých pozicích v otázce ekonomické rovnosti žen a mužů. Oblasti, které patří k těm 

nejproblematičtějším, jsou zejména ztížené uplatnění žen na trhu práce, jejich omezený kariérní růst, 

nesnadný návrat po rodičovské dovolené a rozdíly v odměňování. Jednou z cest, jak tuto situaci postupně 

měnit, jsou cíle a závazky definované Českou republikou v Dohodě o partnerství pro programové období 

2014 – 2020 (DoP). Ta představuje strategický dokument, který definuje cíle a prioritní oblasti pro efektivní 

využívání unijních dotací, resp. financí z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Skrze 

vybrané cíle v nejrůznějších oblastech – včetně rovnosti žen a mužů – usiluje o udržitelnou společnost se 

spravedlivým sociálním uspořádáním a fungující ekonomikou. 

V rámci projektu „Reflexe dopadu ESIF na postavení žen na trhu práce“ se realizační tým ČŽL 

zaměřil na prioritní oblasti a závazky definované v DoP s cílem přispět k vyhodnocení o způsobu 

a efektivitě jejich naplňování v programovém období 2014 – 2020.  Tato závěrečná zpráva shrnuje výstupy 

daného projektu, resp. tříletého výzkumného šetření, a formuluje doporučení z nich plynoucí 

pro programové období 2021 - 2027.  

V první části zpráva (kapitola 2) shrnuje cíle DoP v tématu rovnosti žen a mužů, představuje 

jednotlivé prioritní oblasti a přináší jejich vyhodnocení za programové období 2014 – 2020. Dále se 

kapitola zaměřuje na shrnutí výsledků analýzy a souvisejících doporučení na úrovni výzev a projektů. 

V návaznosti na tuto reflexi přichází s doporučeními vycházejícími z minulého období pro Dohodu 

o partnerství 2021 – 2027, včetně nastavení na úrovni výzev a projektů směřujících k jejímu efektivnímu 

naplňování (kapitola 3). Současně zahrnuje část zaměřenou na vyhodnocení horizontálního principu 

Podpora rovnosti mezi muži a ženami (kapitola 3.3.).  

4. kapitola se věnuje systematickému sběru dat a monitoringu činnosti organizací s cílem 

vyhodnocovat příspěvek ke společenské změně v tématu rovnosti žen a mužů. Zejména pak popisuje vznik 

a nastavení datové platformy určené pro sdílení informací s potenciálem vyhodnocování kolektivního 

dopadu oborové platformy.  

Poslední část (kapitola 5) popisuje přehledně výstupy jednotlivých výzkumných etap (4 výzkumné 

zprávy) a ve stručnosti odpovídá na výzkumné otázky. 

  

                                                     
22 Např. Gender Equality Index 2020. Dostupné online: https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/CZ nebo Global 
Gender Gap Report 2020. Dostupné online: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf 

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/CZ
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
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2. Analýza nastavení systému podpory rovnosti žen a mužů z EU fondů  

2.1. Dohoda o partnerství – klíčový dokument určující agendu rovnosti žen a mužů 
v rámci ESIF 

Dohoda o partnerství na programové období 2014 – 2020 je strategickým dokumentem, který 

definuje „cíle a priority pro efektivní ́ využívání Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) 

za účelem naplňování strategie Evropa 2020 na základě̌ vydefinovaných národních priorit.“23 Přestože DoP 

pokrývá několik oblastí, v rámci kterých je genderová problematika potenciálně relevantní, dokument 

zmiňuje dané téma pouze v prioritě „konkurenceschopnost ekonomiky,“ resp. v pod-cíli „fungující trh 

práce.“ Rovnost žen a mužů je tak v rámci DoP (resp. ESIF) explicitně rozpracovaná a tudíž podporovaná 

v návaznosti na prosperující ekonomiku a trh práce.  

 DoP identifikuje hlavní problémy a potřeby rozvoje v otázce genderové rovnosti, konkrétně 

obtížné slaďování rodinného a pracovního života a nerovné postavení žen na trhu práce, a navrhuje 

následující priority, jež měly být naplněny v programovém období 2014–2020:  

● Zvýšení nabídky cenově dostupných kvalitních zařízení péče o předškolní děti, zvláště do 3 let věku 

dítěte. 

● Zvýšení míry zapojení mužů do péče o děti a další závislé osoby. 

● Zvýšení nabídky a využívání flexibilních forem práce. 

● Zvýšení počtu zaměstnavatelů praktikujících principy rovných příležitostí pro ženy  

a muže v zaměstnání. 

Pod tyto čtyři priority, resp. požadované výsledky, jsou v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále 

OPZ) podřazeny dva tematické cíle 8 (TC 8 Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst 

a mobility pracovních sil) a 9 (Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci).  Na ně 

navazují Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby; 1.2 

Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění 

pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci a navazující.  Pod tyto 

tematické oblasti spadají specifické cíle pro zlepšení genderové rovnosti v ČR: 

1.1.1: Zvýšit zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízko-kvalifikovaných a znevýhodněných 

se zaměřuje obecně na zvýšení zaměstnanosti na úroveň danou strategickým dokumentem Evropa 2020, 

a to 75 %. Tohoto cíle obecné zaměstnanosti ve sledované věkové skupině 20-64 již bylo dosaženo, a to 

v podstatě již v roce 2015 (74,8%), tedy jen rok po zahájení OP a to z důvodu pozitivního ekonomického 

vývoje na trhu práci v ČR.24  Proto se v následující analýze budeme tomuto cíli věnovat je okrajově.  

                                                     
23 Dohoda o partnerství pro programové období 2014 – 2020. Dostupné online:  
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/3e0f0610-a55a-494d-883d-fd80afe90674/Dohoda-o-partnerstvi-(5-revize,-duben-
2019).pdf.aspx?ext=.pdf 
24 Systém podpory rovnosti žen a mužů z ESI fondů - Teorie změny systému. Dostupné online: 
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/f6263ff0-3da6-47dc-ac7d-0b5a9fdb553d/CZL_Vystup_2_final.pdf.aspx?ext=.pdf 

https://www.dotaceeu.cz/getmedia/3e0f0610-a55a-494d-883d-fd80afe90674/Dohoda-o-partnerstvi-(5-revize,-duben-2019).pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/3e0f0610-a55a-494d-883d-fd80afe90674/Dohoda-o-partnerstvi-(5-revize,-duben-2019).pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/f6263ff0-3da6-47dc-ac7d-0b5a9fdb553d/CZL_Vystup_2_final.pdf.aspx?ext=.pdf
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1.2.1: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce. „Je nezbytné odstraňovat genderové stereotypy 

a diskriminaci na trhu práce, jež ženám obecně (nejenom ženám pečujícím o závislé osoby) ztěžují situaci 

na trhu práce, co se například týče jejich kariérního postupu, či přístupu k zaměstnání. Cílem je zlepšit 

postavení podpořených žen na trhu práce, zejména z ohrožených skupin (ženy po mateřské a rodičovské, 

pečující ženy či ženy ve starším věku). Dosažení uvedených výsledků, zejména pak v oblasti snižování 

diskriminace, segregace a rozdílů v odměňování, si vyžádá mj. systémové zaštítění oblasti rovných 

příležitostí žen a mužů na celostátní úrovni prostřednictvím propagace a zvyšování povědomí o tématu, 

návrhů legislativních úprav apod.“ 25  

Zatímco celková alokace směřovaná do OPZ se k září 2019 vyšplhala na 64,3 miliard CZK, výdaje 

na investiční prioritu 1.2 činily 5,7 miliard CZK. OPZ a tedy i agendu rovnosti žen a mužů řídí v rámci ESIF 

de facto (vzhledem k profilaci tohoto tématu na oblast trhu práce) Ministerstvo práce a sociálních věcí 

(dále MPSV). Národním orgánem pro koordinaci, který je zodpovědný za management a koordinaci 

implementace, stejně jako za monitoring a vyjednávání podmínek pro nadcházející programové období je 

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále MMR).  

 Jedním z klíčových aspektů programového období 2014 – 2020 byl důraz na větší propojení ESIF 

s dokumenty a strategiemi na národní úrovni jednotlivých členských států. Kromě již zmíněné Strategie 

Evropa 2020 zaměřené (kromě jiného) na zvýšení zaměstnanosti žen a mužů, je takovýmto klíčovým 

doprovodným materiálem Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 202026 

(dále Vládní strategie). Propojení mezi Vládní strategií a ESIF probíhalo zejména na úrovni výzev 

(vypsaných v rámci OPZ) na implementaci priorit vycházejících z tohoto strategického dokumentu. Na 

obecnější úrovni Vládní strategie postihuje více aspektů problematiky genderové rovnosti, včetně 

zaměření na příčiny genderových nerovností ve společnosti, prevence genderově podmíněného násilí 

a reprodukčních práv žen, čímž tematicky přesahuje (v pozitivním slova smyslu) úzké zaměření ESIF, které 

se soustředí zejména na ekonomické dopady genderové nerovnosti na trh práce.  

2.2. Nastavení ESIF s cílem zlepšit postavení žen na trhu práce  

Všechny programy ESIF a další dotační tituly využívají teorii změny. Mají jednotný logický rámec, který 

zpracovává situační analýzu, příčiny problému, výběr příčiny pro řešení, změnu, která je cílem, a opatření 

a aktivity k dosažení cíle. Součástí jsou dále kontextové indikátory, indikátor výstupu a indikátor výsledku 

(dopadu). Zohledněny jsou také předpoklady, za kterých je očekáváno splnění cíle, a externí faktory, které 

mohou negativně ovlivnit naplnění cíle. Poslední položkou jsou tzv. další opatření, která musí být učiněna 

pro dosažení cíle. 

  

                                                     
25 OPZ 2014 – 2020. Dostupné online: https://www.mvcr.cz/soubor/opz-2014-2020-final-pdf.aspx   
26 Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020, Úřad vlády ČR. Dostupné online: 
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Strategie-pro-rovnost-zen-a-muzu-v-
CR-na-leta-2014-2020.pdf  

https://www.mvcr.cz/soubor/opz-2014-2020-final-pdf.aspx
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Strategie-pro-rovnost-zen-a-muzu-v-CR-na-leta-2014-2020.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Strategie-pro-rovnost-zen-a-muzu-v-CR-na-leta-2014-2020.pdf
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Teorie změny se definuje třemi základními otázkami: 

1. Co chceme a můžeme změnit? – Konkrétní problémy, které chceme a jsme schopni intervencemi 

změnit. 

2. Jak toho chceme dosáhnout? – Mechanismus konkrétního plnění strategie prostřednictvím 

definování jasných opatření a aktivit. 

3. Jak ověříme, že jsme byli úspěšní? – Systém hodnocení dosažených výstupů a výsledků. 

Teorie změny není veřejně přístupným dokumentem. Překlápí se do operačního programu a odtud 

do výzev.27 

Klíčové dokumenty ESIF týkající se otázky rovnosti žen a mužů v českém kontextu, tedy DoP 

a navazující OPZ, se soustředí primárně na podporu genderové rovnosti na trhu práce. Cílovými skupinami 

návazných intervencí jsou zejména rodiče malých dětí (většinou ženy), zaměstnavatelé a široká veřejnost. 

Genderový aspekt znevýhodnění na trhu práce a odchody z trhu práce z důvodu péče o děti jsou explicitně 

spojovány s mateřstvím. 

 Jako nástroj řešení je definována „nutná podpora opatření na slaďování pracovního, soukromého 

a rodinného života a znovu začlenění žen (zejména s malými dětmi či pečující o závislé osoby) na trh práce. 

V rámci 1.2 investiční priority bude důraz kladen zejména na oblast komplexního zlepšování postavení 

především žen, které jsou v současné době na trhu práce v mnoha oblastech znevýhodněny“.28 Z definice 

je patrné, že v této investiční prioritě pracuje dokument s definicí mnohonásobného znevýhodnění. 

Prolínání genderové perspektivy s věkem nebo dalším znevýhodněním se objevuje také v logice definice 

indikátorů, které vždy rozlišují, kde je to relevantní, podpořené osoby podle pohlaví.  

Ke snížení rozdílu v postavení žen a mužů na trhu práce má dojít na základě opatření sladění práce a rodiny 

a zvýšení zaměstnatelnosti žen po návratu z mateřské a rodičovské dovolené: „zlepšení nabídky cenově 

dostupných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob 

a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života, podpory vzdělávání žen za účelem zvýšení jejich 

zaměstnatelnosti po výpadcích v kariéře z důvodu péče o děti či jiné závislé členy rodiny, zvýšení využívání 

flexibilních forem práce jako jedné z forem podpory slaďování pracovního, soukromého a rodinného života, 

snížení diskriminace žen na trhu práce a také snížení vertikální, ale i horizontální segregace trhu práce 

a snížení rozdílů v odměňování žen a mužů“.29 V oblasti řešení diskriminace a genderových nerovností na 

trhu práce již dokument rámuje intervence jako systémové, tedy že bude platové nerovnosti a projevy 

segregace řešit plošně, výraznou institucionální změnou.   

Kýženého stavu by mělo být dosaženo aktivitami jako například: „vzdělávání a poradenské aktivity 

pro osoby na mateřské a rodičovské dovolené a pečující o závislé osoby či ženy ve starším věku, tvorba 

a realizace programů na  podporu zahájení a  rozvoje samostatné výdělečné činnosti; podpora aktivit 

                                                     
27 Systém podpory rovnosti žen a mužů z ESI fondů - Teorie změny systému. Dostupné online: 
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/f6263ff0-3da6-47dc-ac7d-0b5a9fdb553d/CZL_Vystup_2_final.pdf.aspx?ext=.pdf 
28 Operační program zaměstnanosti 2014 – 2020, str. 43. Dostupné online: https://www.mvcr.cz/soubor/opz-2014-2020-final-

pdf.aspx  
29 Operační program zaměstnanosti 2014 – 2020, str. 43. Dostupné online: https://www.mvcr.cz/soubor/opz-2014-2020-final-

pdf.aspx  

https://www.dotaceeu.cz/getmedia/f6263ff0-3da6-47dc-ac7d-0b5a9fdb553d/CZL_Vystup_2_final.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.mvcr.cz/soubor/opz-2014-2020-final-pdf.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/opz-2014-2020-final-pdf.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/opz-2014-2020-final-pdf.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/opz-2014-2020-final-pdf.aspx
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zaměřených na  vyšší míru zapojení mužů do péče o děti a další závislé osoby, např. osvěta, propagace 

tématu, vzdělávání mužů v oblasti rodičovských kompetencí a slaďování pracovního a rodinného života, 

poradenství u zaměstnavatelů; zlepšení koordinace místních a celostátních politik týkajících se rovných 

příležitostí žen a mužů a jejich implementace“.30 

Je patrné, že mezi nástroji a kýženým stavem není jasná vazba. Zatímco kýžený stav jde ve své 

definici za problematiku sladění práce a rodiny a definuje společenskou změnu skrze zavedení nových 

opatření a rozvíjení nabídky služeb péče, v navržených aktivitách směřujících k zapojení otců do péče 

figurují spíše měkká opatření, jako jsou osvětové akce a poradenství.  Z navržených monitorovacích 

indikátorů dále vyplývá, že hlavní oblastí podpory budou právě předškolní zařízení péče o děti31. 

OP Zaměstnanost 2014–2020 tak ve své podstatě supluje roli státu v závazku vytvářet dostatek míst 

v zařízeních předškolní péče. Problematicky lze také chápat řešení nízké míry zaměstnanosti žen po 

ukončení rodičovské dovolené prostřednictvím podpory podnikání. Rizika tohoto přístupu, stejně jako 

slabá místa současné infrastruktury zajišťující naplnění rovných příležitostí, komplexně zohledňuje Vládní 

strategie pro rovnost žen a mužů v ČR 2014–2020, ovšem její provázanost na nastavení OP Zaměstnanost 

není zřejmá. Zdá se, že dokumenty existovali vedle sebe, přičemž Strategie mnohem komplexněji vnímá 

otázky rovnosti žen a mužů jako systémový problém, který nelze řešit projekty zaměřenými pouze 

na vybrané intervence, jako je investice do předškolních zařízení.32 

I přes implementovaná opatření na trhu práce v rámci daného období je stále zřejmé, že 

ekonomický potenciál žen v České republice stále není dostatečně využitý. Podle Strategie politiky 

zaměstnanosti do roku 2020,33 kterou zpracovalo MPSV, je zaměstnanost žen ve věkové skupině 20 – 49 

s alespoň jedním dítětem mladším 6 let je, i přes mírné zlepšení, stále hluboce pod unijním průměrem.34 

S jednou z nejdelších rodičovských dovolených na světě je postavení žen na trhu práce negativně 

ovlivněno extensivním výpadkem z pracovního procesu, ztrátou konkurenceschopnosti, prohloubením 

existující platové nerovnosti a dalším zpomalením kariérního růstu.35  

2.3. Vyhodnocení priorit rovnosti žen a mužů v DoP 

2.3.1. Zvýšení nabídky cenově dostupných kvalitních zařízení péče o předškolní děti, zvláště 
do 3 let věku dítěte 

Jedním z hlavních faktorů bránících dosažení vyšší míry genderové rovnosti na trhu práce jsou 

chybějící místa v předškolních zařízeních. Data z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) 

týkající se předškolní docházky v roce 2018/2019 naznačují, že každé šesté dítě (starší 3 let) bylo 

                                                     
30 Evropské strukturální a investiční fondy v kostce. Dostupné online: https://www.mmr.cz/getmedia/dda4e489-df77-4be3-
b09d-bb9fec5b6323/esi_fondy_v_kostce_isbn-web.pdf  
31 [OPZ 2014–2020: 48–49; Tabulka 6: Společné a specifické výstupové indikátory za investiční prioritu 1.2]. Dostupné online: 
https://www.mvcr.cz/soubor/opz-2014-2020-final-pdf.aspx 
32 Systém podpory rovnosti žen a mužů z ESI fondů - Teorie změny systému. Dostupné online: 
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/f6263ff0-3da6-47dc-ac7d-0b5a9fdb553d/CZL_Vystup_2_final.pdf.aspx?ext=.pdf 
33 Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020. MPSV, 2014. Dostupné online: [https://www.esfcr.cz/file/8988/] 
34 Gender Equality Index 2019. Dostupné online: [https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/domain/work/CZ].   
35 Career Breaks after Childbirth: The Impact of Family Leave Reforms in the Czech Republic, CERGE-EI, 2016. Dostupné online: 
https://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp568.pdf 

https://www.mmr.cz/getmedia/dda4e489-df77-4be3-b09d-bb9fec5b6323/esi_fondy_v_kostce_isbn-web.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/dda4e489-df77-4be3-b09d-bb9fec5b6323/esi_fondy_v_kostce_isbn-web.pdf
https://www.mvcr.cz/soubor/opz-2014-2020-final-pdf.aspx
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/f6263ff0-3da6-47dc-ac7d-0b5a9fdb553d/CZL_Vystup_2_final.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.esfcr.cz/file/8988/
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/domain/work/CZ
https://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp568.pdf
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odmítnuto z kapacitních důvodů. A to i přesto, že od 1. 9. 2018 by měly mít všechny děti starší 3 let 

garantované místo ve státní mateřské škole. V Praze se čísla odmítnutých žádostí (pro děti starší 3 let) 

pohybují až kolem 30 %, ve Středních Čechách se jedná o 22 % a v Jihomoravském a Zlínském kraji o téměř 

17 % těchto dětí.36 Dle Analýzy dostupnosti zařízení péče o děti v předškolním věku, kterou vypracovalo 

MPSV v roce 2020, je pouze 10 % regionů na svém optimu, pokud jde o dostatečnou kapacitu předškolní 

péče. Dodatečná místa potřebuje zajistit zejména Praha, Plzeň-město, Kladno, Liberec nebo 

např. Ostrava.37  

Podpora zařízení péče o děti předškolního věku (zejm. ty mladší 3 let) zajišťuje MPSV skrze výzvy 

na vybudování a provoz dětských skupin a mikrojeslí. Jak vyplývá z Evaluační zprávy výzev 35 a 36 (dětské 

skupiny), Evaluační zprávy výzev 126 a 127 Operačního programu Zaměstnanost38 a Závěrečné evaluační 

zprávy z pilotního ověření nové služby péče o nejmenší děti 39 (mikrojesle), přispívají tato zařízení k lepšímu 

slaďování pracovního a rodinného života rodičů malých dětí, zejména žen, a umožňují tak jejich dřívější 

návrat na trh práce. Z analýz MPSV vyplývá, že je obecně o umisťování dětí mladších 3 let do zařízení 

předškolní péče značný zájem a dostupné kapacity nepokrývají poptávku – jak ve velkých, tak v menších 

městech. Vzhledem ke skutečnosti, že je mezi podpořenými rodiči nadpoloviční počet vysokoškolsky 

vzdělaných s průměrným až nadprůměrným příjmem, je zjevné, že je kromě prostého zachování 

a navýšení dostupnosti péče o předškolní děti (z EU fondů případně národního rozpočtu) nutno řešit i další 

bariéry brzkého návratu na trh práce. Zejména dostupnost flexibilních pracovních úvazků (nejenom pro 

VŠ vzdělané s vyššími příjmy ve větších městech) a nabourávání stereotypních představ o tradičním 

rozdělení rolí vedoucí ke zkrácení doby rodičovské dovolené a většímu zapojení otců do péče. 

2.3.2. Zvýšení míry zapojení mužů do péče o děti a další závislé osoby 

Další návazný faktor představuje nedostatečné zapojení mužů do péče o děti (případně další 

závislé osoby). Zatímco v řadě evropských zemí otcové aktivně čerpají alespoň část rodičovské dovolené, 

pouze 1,8 % otců v České republice pobírá rodičovský příspěvek.40 Jedním z hlavních důvodů nízkého 

podílu otců zapojujících se do péče o nejmenší děti jsou přetrvávající sociokulturní stereotypy týkající se 

tradičního rozdělení genderových rolí a dále pak rozdíly v příjmech žen a mužů. V současném legislativním 

nastavení je pro rodiny ekonomicky nevýhodné, aby rodičovskou dovolenou čerpal ten z rodičů, který má 

vyšší příjmy, tedy v mnoha případech otec dítěte. Ve snaze zapojit větší množství otců do péče o nejmenší 

děti zavedla Česká republika v roce 2018 týdenní otcovskou dovolenou. Přestože kolem 43 000 otců (40 – 

                                                     
36 Kapacity v mateřských školkách nestačí ani pro tříleté.Česká ženská lobby, 2019. Dostupné online: 
https://czlobby.cz/cs/zpravy/tz-kapacity-v-materskych-skolkach-nestaci-ani-pro-trilete  
37 Analýza dostupnosti zařízení péče o děti v předškolním věku. MPSV, 2020. Dostupné online: https://bit.ly/3cP5ozi 
38 Evaluační zpráva výzev 35 a 36 Operačního programu Zaměstnanost. MPSV, 2017. Dostupné online: https://cutt.ly/Uj00GCo  
39 Evaluační zpráva výzev 126 a 127 Operačního programu Zaměstnanost. MPSV, 2018 a Závěrečná evaluační zpráva z pilotního 
ověření nové služby péče o nejmenší děti, MPSV, 2020. Dostupné online  https://cutt.ly/tj01Fte  
40 Fakta a zdroje k tématu předškolních zařízení pro děti od dvou let, Česká ženská lobby, 2018. Dostupné online: 
https://czlobby.cz/cs/zpravy/fakta-zdroje-k-tematu-predskolnich-zarizeni-pro-deti-%20od-dvou-let  

https://czlobby.cz/cs/zpravy/tz-kapacity-v-materskych-skolkach-nestaci-ani-pro-trilete
https://bit.ly/3cP5ozi
https://cutt.ly/Uj00GCo
https://cutt.ly/tj01Fte
https://czlobby.cz/cs/zpravy/fakta-zdroje-k-tematu-predskolnich-zarizeni-pro-deti-%20od-dvou-let
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45 %) požádalo o vyplacení tohoto příspěvku,41 resp. dávky, představuje sedmidenní dovolená spíše 

symbolické gesto než zásadní změnu s ambicí zásadně ovlivnit genderovanou dělbu práce.  

2.3.3. Zvýšení nabídky a využívání flexibilních forem práce 

Dle údajů Českého statistického úřadu (dále ČSÚ) patří podíl kratších úvazků v České republice 

k dlouhodobě nejnižším v celé EU a pohybuje se kolem 7 %. V sousedním Rakousku a Německu takto 

pracuje téměř 30 % zaměstnaných. S odkazem na délku mateřské a rodičovské dovolené a skutečnost, že 

jsou to v ČR v drtivé většině případů stále ženy, které zajišťují péči o děti v rámci rodičovské (RD) i po jejím 

skončení, využívají flexibilní úvazky nejčastěji právě ony. Z přibližně 380 tisíc kratších úvazků připadlo 

na ženy více než 70 %. Dominance žen ve využívání kratších úvazků je patrná hlavně mezi 30. a 44. rokem 

života.42 

Překážky nabídky a využívání flexibilních forem práce lze identifikovat na několika úrovních. 

Pracovněprávní legislativa ČR (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce) sice tvorbě zkrácených pracovních 

úvazků nebrání, neobsahuje nicméně žádná opatření, která by je aktivně podporovala jako společensko-

pracovně přínosné. Legislativa zároveň nerozpoznává větší zranitelnost a možnou prekarizaci pracujících 

na zkrácené a flexibilní úvazky, čímž de facto přispívá k obavám na straně samotných zaměstnanců/kyň 

(jistota zaměstnání, přesčasové hodiny atp.). Na straně zaměstnanců/kyň je tu dále ekonomický důvod – 

zejm. u rodičů, tedy ve většině případů žen, s malými dětmi nižší finanční ohodnocení nepokryje náklady 

např. na dopravu či zajištění péče o děti, potažmo další blízké osoby. U zaměstnavatelů patří mezi hlavní 

bariéry zejména zvýšená administrativní a organizační zátěž způsobená nedostatkem legislativních 

opatření, která by pozitivně podporovala nárůst tohoto typu pracovních úvazků. 

2.3.4. Zvýšení počtu zaměstnavatelů praktikujících principy rovných příležitostí pro ženy  
a muže v zaměstnání 

Znevýhodněné postavení žen v ekonomické oblasti dále souvisí s diskriminačním přístupem 

zaměstnavatelů a obecně genderovými stereotypy ve společnosti. Vertikální segregace na českém trhu 

práce přetrvává, zatímco přístup žen k rozhodujícím pozicím je hodnocen jako nízký, a to jak dle žebříčku 

EIGE Gender Equality Index 2020,43 tak dle Global Gender Gap Report 2020.44 Existující genderová 

nerovnost je také charakteristická stále vysokým rozdílem v platech žen a mužů, který se víceméně nemění 

od roku 2008 a je jedním z nejvyšších v Evropské unii. V roce 2017 byl tzv. gender pay gap 4 500 CZK, rozdíl 

mezi mediánovou mzdou mužů (33 261 CZK) a žen (28 825 CZK) se pohyboval ve třetím čtvrtletí roku 2020 

                                                     
41 National Reform Programme of the Czech Republic 2019. Office of the Government, 2019. Dostupné online: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester- national-reform-programme-czech-republic_en.pdf   
42 Roste počet vysokoškolaček i podnikatelek. Český statistický úřad, 2019. Dostupné online: 
https://www.czso.cz/csu/czso/roste-pocet-vysokoskolacek-i-podnikatelek   
43 „Dle Gender Equality Index 2020 dosahuje Česká republika v oblasti přístupu žen k rozhodovacím pozicím a moci hodnoty 27,7. 
Jedná se o třetí nejnižší hodnotu v této kategorii v rámci EU.“ Gender Equality Index 2020, Dostupné online: 
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/CZ 
44 „Dle Global Gender Gap Report 2020 je Česká republika na 78. místě jak v oblasti ekonomické participace a příležitostí, tak 
v otázce rozhodování a politické moci žen.“ Global Gender Gap Report 2020, Dostupné online: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-%20national-reform-programme-czech-republic_en.pdf
https://www.czso.cz/csu/czso/roste-pocet-vysokoskolacek-i-podnikatelek
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/CZ
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
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kolem stejné hodnoty.45 Statistiky za třetí čtvrtletí roku 2020 také potvrzují dlouhodobě neměnnou 

konstantu, která ovlivňuje nerovné odměňování žen a mužů, a tou  je skutečnost, že jsou ženy 

zaměstnávány v hůře placených odvětvích. U vysokých výdělků byl horní decil žen na 48 992 CZK, mužů 60 

908 CZK (tj. o 24 % vyšší). Segregace práce podle sektorů, oborů a pozic úzce souvisí s přetrvávajícími 

genderovými stereotypy o ženských a mužských predispozicích, které jsou reprodukovány v rámci 

vzdělávacího systému. 

Příkladem takové oborové segregace, která – zůstane-li současný trend zachován – dále negativně 

ovlivní ekonomickou rovnost žen a mužů, je oblast informačních technologií. Oblast informačních 

technologií a umělé inteligence je identifikována jako jeden z klíčových sektorů, který bude mít 

v budoucnu vliv nejenom na ekonomickou, ale i sociální sféru společnosti. Podle studie Global Gender Gap 

Report 2020 je v této oblasti – v celosvětovém měřítku – zaměstnáno pouze 26 % žen v porovnání se 74 % 

mužů. Tento nepoměr je Globálním ekonomickým fórem vnímán jako kritický,46 a to zejména s ohledem 

na rostoucí význam informačních technologií jak v rámci každodenního života, tak s odkazem na rozvoj 

a inovace ostatních sektorů. 47 Obdobný trend lze pozorovat i v České republice. Mezi ICT odbornou 

pracovní silou je mnohem více mužů (90 %) než žen, a to jak mezi manažery/kami a specialisty/kami (89 

%), tak techniky/čkami a mechaniky/čkami (91 %). Podíváme-li se do oblasti vzdělávání, můžeme 

předpokládat, že genderová segregace v tomto odvětví zůstane bez výraznějších změn - mezi 

studenty/kami a absolventy/kami ICT oborů je v současné době mužů 94 %, respektive 95 %. I  tento sektor 

trpí rozdíly v odměňování žen a mužů – ženy v ČR celkově pobíraly v roce 2017 91 % mediánu mezd mužů, 

mezi ICT odborníky je tato nerovnost navíc ještě větší. V roce 2017 brali ICT odborníci 44 165 Kč, ovšem 

ICT odbornice dostaly 37 068 Kč měsíčně, což představuje 84 % platu mužů.48 Jak vyplývá z údajů 

Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS  ČSÚ) za první čtvrtletí roku 2019,49 meziroční růst zaměstnanosti 

se nejvíce projevil v terciárním sektoru služeb (o 46,0 tis.), početně nejvýznamněji pak právě v odvětvové 

sekci informační a komunikační činnosti. 

2.4. Vývoj postavení žen na trhu práce jako východisko pro nové období 

Situace v oblasti rovnosti žen a mužů dlouhodobě nevykazuje příliš příznivý vývoj. V hodnocení 

Globálního ekonomického fóra, které v rámci své výroční studie Globálních genderových rozdílů 

v současnosti srovnává 153 zemí celého světa,50 se ČR v roce 2020 umístila na nelichotivém 78. místě. 

Nejhůře hodnocené jsou dlouhodobě genderové rozdíly v rozhodovacích pozicích a to jak ve vedení firem 

a organizací, tak v politickém zastoupení. Podle reportu způsobuje toto umístění rovněž oblast trhu práce 

                                                     
45 Vývoj českého trhu práce - 3. čtvrtletí 2020. Český statistický úřad, 2020. Dostupné online: 
https://www.czso.cz/documents/10180/122733956/cpmz120420_analyza.pdf/a4e4303d-8458-4004-8997-
29c55d516a17?version=1.0  
46 Global Gender Gap Report. World Economic Forum, 2020. Dostupné online: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf  
47 Global Gender Gap Report 2020. Dostupné online: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf   
48 ICT odborníci v České republice, Český statistický úřad, 2019. Dostupné online: 
https://www.czso.cz/documents/10180/95632581/063009-18.pdf/0f4ba681-c6b3-4226-b81e-6634cac046fb?version=1.2    
49 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 1. čtvrtletí 2019, Český statistický úřad, 2019. Dostupné online: 
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/zamestnanost-a-nezamestnanost-podle-vysledku-vsps-1-ctvrtleti-2019   
50 Global Gender Gap Report 2020. Dostupné online: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf  

https://www.czso.cz/documents/10180/122733956/cpmz120420_analyza.pdf/a4e4303d-8458-4004-8997-29c55d516a17?version=1.0
https://www.czso.cz/documents/10180/122733956/cpmz120420_analyza.pdf/a4e4303d-8458-4004-8997-29c55d516a17?version=1.0
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
https://www.czso.cz/documents/10180/95632581/063009-18.pdf/0f4ba681-c6b3-4226-b81e-6634cac046fb?version=1.2
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/zamestnanost-a-nezamestnanost-podle-vysledku-vsps-1-ctvrtleti-2019
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
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nazvaná Ekonomické zastoupení a možnosti uplatnění51. Nicméně od roku 2014 (v rámci zkoumaného 

období) se index sice mírně, ale stabilně zlepšuje (v roce 2014 je hodnota 0,622 a v roce 2020 dosahuje 

0,657). Podobně, v Indexu rovnosti žen a mužů (Gender Equality Index) Evropského institutu pro rovnost 

žen a mužů (EIGE) ČR dosahuje v roce 2020 hodnoty 56,2 bodu, což je hluboko pod průměrem EU, který 

činí 67,9 bodů. Dlouhodobě pak (srovnání od roku 2013) ČR zaostává za celoevropským průměrem o více 

ne 10 procentních bodů52.  

V této souvislosti se nabízí otázka, jakým způsobem k řešení problematiky napomáhají Evropské 

fondy, které se v ČR déle než dekádu zaměřují na klíčovou oblast rovnosti na trhu práce. I proto, že 

genderové vztahy na trhu práce představují jejich dlouhodobou agendu, dochází k pozvolným změnám.  

Česká republika si stanovila do roku 2020, v rámci Strategie Evropa 2020, národní cíle v oblasti 

zaměstnanosti, a to zvýšení celkové míry zaměstnanosti (dále MZ) ve věkové skupině 20–64 let na 75 % 

a zvýšení MZ žen v této věkové skupině na 65 %. Z analýzy vývoje zaměstnanosti MPSV v 1. pololetí 201853  

vyplývá, že MZ obyvatelstva ve věku 20-64 let se v 1. pololetí 2018 meziročně zvýšila o 1,6 p. b. na 79,5 % 

a MZ žen ve stejném věku vzrostla o 1,8 p. b. na 71,4 %. Cíle jsou tedy u těchto ukazatelů s odkazem na 

uvedená data plněny. Data ČSÚ za první čtvrtletí roku 2019 poprvé od roku 2010 ukázaly více 

nezaměstnaných54 mužů než žen – počet zaměstnaných mužů se meziročně zvýšil o pouhých 14 tisíc, u žen 

to bylo o 33 tisíc. Nárůst u žen byl soustředěn do věkové skupiny 45-59 let. Na druhé straně poklesl počet 

nezaměstnaných žen o 17 tisíc, u mužů bylo snížení jen o 3 tisíce.55 

Rozdíl v průměrných mzdách žen a mužů v České republice je jedním z nejvyšších v Evropské unii. 

Dlouhodobě se pohyboval na úrovni 22 %. V roce 2019 se rozdíl v platech mužů a žen snížil na 18,9 oproti 

rovněž klesajícímu unijnímu průměru 14,1 %56. “Česká republika vykazuje dlouhodobě jeden z nejvyšších 

rozdílů v odměňování mezi muži a ženami nejen v rámci zemí Evropské unie, ale i ve srovnání s dalšími 

zeměmi, a to i pokud srovnáváme stejnou práci na stejném pracovišti. Segregace do jednotlivých 

zaměstnání a do jednotlivých pracovišť je v České republice významným faktorem, způsobujícím 

nerovnosti, ale i po odečtení vlivu obou těchto typů segregace, zbývá zhruba polovina celkového 

mzdového rozdílu těmito typy segregace nevysvětlená.”57 

                                                     
51 Global Gender Gap Report 2020. Dostupné online: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf  
52 Gender Equality Index 2020. Dostupné online: https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020  
53 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2018, Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dostupné online: 
[https://www.mpsv.cz/documents/20142/848077/anal2018p1.pdf/1c0383ca-67ca-c139-65c6-b2d4d5e75473 ¨]. 
54 „Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, 
neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do 
dvou týdnů.“  Dostupné online: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/zamestnanost-a-nezamestnanost-podle-vysledku-vsps-1-
ctvrtleti-2019   
55 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 1. čtvrtletí 2019, Český statistický úřad, 2019. [online] [cit. 10. 5. 
2019]. Dostupné online: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/zamestnanost-a-nezamestnanost-podle-vysledku-vsps-1-ctvrtleti-
2019     
56 Gender pay gap in unadjusted form, Euorostat. Dostupné online: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem180/default/table?lang=en  
57 Rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR. Pracoviště, zaměstnání, stejná práce a rozklad faktorů, 2018. Dostupné online: 
https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/gpg_studie_2.pdf  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020
https://www.mpsv.cz/documents/20142/848077/anal2018p1.pdf/1c0383ca-67ca-c139-65c6-b2d4d5e75473
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/zamestnanost-a-nezamestnanost-podle-vysledku-vsps-1-ctvrtleti-2019
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/zamestnanost-a-nezamestnanost-podle-vysledku-vsps-1-ctvrtleti-2019
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/zamestnanost-a-nezamestnanost-podle-vysledku-vsps-1-ctvrtleti-2019
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/zamestnanost-a-nezamestnanost-podle-vysledku-vsps-1-ctvrtleti-2019
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem180/default/table?lang=en
https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/gpg_studie_2.pdf
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Statistiky tedy naznačují, že v otázce zaměstnanosti žen a mužů docházelo do roku 2019 

k pozitivnímu vývoji – zvyšující se zaměstnanost žen (i mužů) lze nicméně do velké míry připsat příznivé 

ekonomické situaci spíše než pro-aktivním opatřením ze strany státu. Nedostatek pracovních sil v řadě 

sektorů přispěl ke zvýšení zaměstnanosti těch osob, které bývají za odlišné ekonomické situace ze spektra 

uchazečů (tzv. talent pool) vylučování58 – tedy ženy, starší osoby, osoby s nižším vzděláním atp. Vývoj 

ekonomické situace v souvislosti s krizí způsobenou covid-19 v roce 2020 do velké míry ovlivnil do té doby 

příznivě se vyvíjející situaci na trhu práce. Jak ukazuje genderová studie Institutu pro demokracii 

a ekonomickou analýzu (IDEA CERGE-EI), „ekonomické a sociální dopady krize covid-19 na ženy jsou velmi 

pravděpodobně tvrdší než na muže nejméně ze tří důvodů: 

1. Ženy jsou obvykle zaměstnány v odvětvích, která jsou hůře postižena karanténními opatřeními 

v důsledku covid-19 (cestovní ruch, pohostinství, maloobchod, služby). 

2. Ženy nesou vyšší podíl na péči o děti všech věkových kategorií. 

3. Ženy jsou obvykle oběťmi domácího násilí, které narostlo během karantény. 

Údaje o nezaměstnanosti v České republice za duben a květen 2020 ukazují výraznější nárůst 

nezaměstnanosti u žen než u mužů, zatímco při dřívějších recesích tomu bývalo obvykle naopak. Výraznější 

nárůst je způsoben nezaměstnaností žen ve věku nad 44 let. Tento velký nárůst nezaměstnanosti starších 

žen zvyšuje již tak vyšší riziko, že ženy v důchodovém věku upadnou do chudoby.  

Před krizí covid-19 trávily matky v České republice téměř dvakrát více času péčí o děti než otcové. 

I ženy zaměstnané na plný úvazek trávily péčí o děti o 50 % více času než otcové zaměstnání na plný úvazek. 

Je pravděpodobné, že doba navíc, kterou je třeba věnovat péči o děti v důsledku uzavření škol a dalších 

zařízení, bude rozložena obdobně nerovnoměrným způsobem. 

V reprezentativním průzkumu 26 % mužů /oproti 21 % žen/ uvádí, že jsou schopni nadále 

vykonávat svou hlavní práci z domova prostřednictvím práce na dálku, což snižuje riziko ztráty zaměstnání 

více u mužů než u žen. Ženy více než muži uvádějí, že se více obávají zdravotních a ekonomických dopadů 

covid-19, a přijímají více preventivních opatření proti tomuto onemocnění, např. se vyhýbají veřejné 

dopravě atd. Z dlouhodobého hlediska může výrazný nárůst výkonu práce formou home office a práce 

na dálku pomoci ženám v jejich kariéře.“59 

A proto je potřeba více než kdy předtím při řešení pandemické krize genderové perspektivy posílit 

aktivní podporu zaměstnanosti žen a zároveň se zaměřit na další společenské oblasti. Jedná se zejména o 

obtížné slaďování rodinného a pracovního života, dále snižování rozdílů v odměňování (tzv. gender pay 

gap) a bariér znesnadňující profesní rozvoj žen a tím i jejich nerovného zastoupení v rozhodovacích 

                                                     
58 Dopady opatření proti pandemii na ženy a muže na trhu práce, SÚ AV, 2020. Dostupné online: 
https://www.soc.cas.cz/aktualita/dopady-opatreni-proti-pandemii-na-zeny-muze-na-trhu-prace a Rozdílné ekonomické dopady 
krize covid-19 na muže a ženy v Česku. IDEA CERGE-EI, 2020. Dostupné online: https://idea.cerge-
ei.cz/images/COVID/IDEA_Gender_dopady_covid-19_cerven_21.pdf 
59 Dopady krize covid-19 na muže a ženy v Česku, IDEA CERGE-EI, 2020. Dostupné online: 

http://idea.cerge-ei.cz/zpravy/rozdilne-ekonomicke-dopady-krize-covid-19-na-muze-a-zeny-v-cesku  

https://www.soc.cas.cz/aktualita/dopady-opatreni-proti-pandemii-na-zeny-muze-na-trhu-prace
https://idea.cerge-ei.cz/images/COVID/IDEA_Gender_dopady_covid-19_cerven_21.pdf
https://idea.cerge-ei.cz/images/COVID/IDEA_Gender_dopady_covid-19_cerven_21.pdf
http://idea.cerge-ei.cz/zpravy/rozdilne-ekonomicke-dopady-krize-covid-19-na-muze-a-zeny-v-cesku
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pozicích, které má za konkrétní důsledek, že ženy prakticky nerozhodují o opatřeních aplikovaných v době 

této krize a přitom jsou krizí nejvíce zasaženy.  

 

2.5. Vyhodnocení dopadu ESIF skrze vypsané výzvy  

2.5.1.  Zařízení péče o děti a větší zapojení otců 

Česká republika se snaží vykompenzovat nedostatek předškolních zařízení skrze zřizování dětských 

skupin financovaných skrze EU fondy. Na základě informací ze Zprávy o České republice 201960 , pokryly 

fondy fungování 850 dětských skupin s kapacitou 11 000 dětí ve věku 1 – 6 let. Dalších 276 míst bylo 

vytvořeno v tzv. mikro-jeslích pro děti ve věku 6 měsíců – 4 roky a téměř 5 000 míst v dětských klubech. 

Vezmeme-li v úvahu všechny finanční zdroje alokované pro investiční prioritu 1.2., finance použité 

na zařízení péče pro předškolní děti dosáhly 68 % (3 miliardy CZK). Podíl výzev zaměřených na ostatní 

témata nedosáhl ani 10 %. I přesto odhady uvádějí, že až 14 000 dětí nedosáhlo na umístění v předškolním 

zařízení z kapacitních důvodů. MPSV dále realizovalo projekt Podpora implementace dětských skupin 

poskytující podporu a metodické vedení poskytovatelům předškolní péče v souladu se zákonem 

č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. V souladu s Koncepcí rodinné politiky61 

je obecným cílem zvyšování dostupnosti a kvality těchto zařízení, včetně zajištění péče o nejmenší 

v mikrojeslích. V červenci 2020 Vláda předložila sněmovně návrh novely zákona č. 247/2014 Sb., 

o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině s cílem „harmonizovat různá pravidla a zajistit, aby byla 

péče o děti dostupnější, zejména pokud jde o děti mladší́ tří let, u nichž ̌v současnosti neexistuje žádný 

právní ́ nárok na umístění do zařízení péče o děti.“62 Vzhledem ke skutečnosti, že finančně a místně 

dostupná kvalitní zařízení péče pro děti mladší tří let jsou jedním ze základních předpokladů úspěšného 

slaďování rodinného a profesního života včetně brzkého návratu žen na trh práce (a souvisejících 

záležitostí jako snížení platové nerovnosti, podpora kariérního růstu žen a jejich většího zastoupení 

v rozhodovacích pozicích atp.) je nezbytné zajistit jejich navyšování a kvalitní provoz z národního 

rozpočtu.63 

Česká ženská lobby k předložené novele vydala stanovisko, ve kterém vyjadřuje podporu záměru 

vlády zařadit financování služeb péče o děti do státního rozpočtu. „Je však nezbytné zajistit, aby nově 

vedené financování nezpůsobilo zánik dětských skupin, které mají kapacitu do dvanácti dětí a které jsou 

rodiči právě pro možnost osobního přístupu těmi nejvyhledávanějšími. Novela by měla podpořit flexibilitu 

rodičovských strategií a neregulovat věk dětí v dětských skupinách či jeslích. Inovace služeb péče o děti, 

kterou by mělo přijetí novely zajistit, má směřovat k jejich rozšíření, neboť jsou vysoce hodnoceny 

                                                     
60 Zpráva o České republice 2019. Dostupné online: 

https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/2019-european-semester-country-report-czech-republic_cs.pdf  
61 Koncepce rodinné politiky, MPSV 2017: Dostupné online: 
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Koncepce_rodinne_politiky.pdf/5d1efd93-3932-e2df-2da3-da30d5fa8253  
62 Zpráva o České republice 2020. Dostupné online: 
https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/Zprava-o-CR-2020.pdf  
63 National Reform Programme of the Czech Republic 2019. Office of the Government, 2019. Dostupné online: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-national-reform-programme-czech-republic_en.pdf  

https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/2019-european-semester-country-report-czech-republic_cs.pdf
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Koncepce_rodinne_politiky.pdf/5d1efd93-3932-e2df-2da3-da30d5fa8253
https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/Zprava-o-CR-2020.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-national-reform-programme-czech-republic_en.pdf
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a vyhledávány rodiči64, a to jak zavedením jeslí pro malé skupinky nejmenších dětí, tak zajištěním místní 

dostupnosti těchto služeb prostřednictvím financování dle regionálních podmínek. Potřebná je i investice 

do vzdělávání chův, které dosud nemají vlastní vzdělávací obor, třebaže pečující profese je specifická 

a zahrnuje kombinaci zdravotnických, pedagogických a sociálních kompetencí.“ 65 

 Pokud jde o větší zapojení mužů, tomuto tématu se věnovaly dvě výzvy (16_06166 a 16_06267), 

v rámci kterých mohli žadatelé (kromě jiného) usilovat o získání prostředků na finanční podporu projektů 

zaměřených na muže a jejich větší zapojení do péče o nejmenší děti. Nicméně jak naznačuje Strategická 

evaluace OPZ II., je de facto nemožné vyhodnotit celkový posun v rámci této priority, a to z důvodu 

nedostatečně vydefinované provázanosti mezi vytyčenými cíli těchto výzev a výstupy podpořených 

projektů.68 Přestože je větší zapojení mužů do péče o nejmenší děti jedním ze zásadních předpokladů 

úspěšného slaďování rodinného a pracovního života (zejména pro ženy, které v tuto chvíli zastávají většinu 

pečovatelských povinností), tato priorita byla v programovém období 2014 – 2020 spíše okrajovým 

tématem (a nedostatečně nastavené indikátory a evaluační mechanismy v rámci této priority jsou 

sekundárním důkazem tohoto přístupu).   

2.5.2. Flexibilní formy práce a genderově senzitivní zaměstnavatelé 

Snahy o zvýšení počtu zaměstnavatelů praktikujících principy rovných příležitostí pro ženy a muže 

v zaměstnání byly tematizovány zejména ve výzvách zaměřených na genderové audity (16_05069 

a 16_05170) a implementaci doporučení z nich plynoucích (17_13071 a 17_13172). Celkově bylo podpořeno 

26 žadatelů, kteří realizovali genderové audity (celková alokace 25 milionů CZK) a 75 žadatelů 

implementujících výsledky těchto auditů (33 milionů CZK). Obě výzvy byly vypsány a čerpány v souladu 

se Standardem genderového auditu, který vydal Úřad vlády ČR v kooperaci s genderovými expertkami 

a experty z nevládního a akademického sektoru.73  

 V rámci priority týkající se zvýšení nabídky a využívání flexibilních forem práce byl nastaven 

specifický indikátor (70 zaměstnavatelů nabízející flexibilní formy práce v období 2014 – 2020). Nicméně 

i přesto, že byl daný indikátor naplněn nad vytyčený limit (k březnu 2019 nabízelo flexibilní práci 

                                                     
64 To naznačují i závěry z dat MŠMT týkající se předškolní docházky ve školním roce 2018/2019. 
65 Vyjádření ČŽL k novele o dětských skupinách, změně zákona 247/2014, 2020. Dostupné online: 
https://czlobby.cz/cs/projekty/vyjadreni-czl-k-novele-o-detskych-skupinach-zmene-zakona-2472014  
66 Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu. Dostupné online: https://www.esfcr.cz/vyzva-
061-opz  
67 Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v hl. městě Praze. Dostupné online: https://www.esfcr.cz/vyzva-062-opz  
68 Strategická evaluace OPZ II, Hodnocení specifických cílů OPZ 2014 – 2018. MPSV, 2019. Dostupné online: 
[https://www.esfcr.cz/documents/21802/11509210/Strategická+evaluace+OPZ+II.pdf/fd9b6944-1334-474f-a612-
4fea7141311a?t=1563979103724]  
69 Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů - méně rozvinuté regiony. Dostupné online: https://www.esfcr.cz/vyzva-050-
opz  
70 Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů – Praha. Dostupné online: https://www.esfcr.cz/vyzva-051-opz  
71 Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů mimo Prahu. Dostupné online: https://www.esfcr.cz/vyzva-
130-opz  
72 Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů v hl. m. Praze: https://www.esfcr.cz/vyzva-131-opz  
73 Standard genderového auditu. Úřad vlády ČR, 2015. Dostupné online: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-
zen-a-muzu/dokumenty/Standard-genderoveho-auditu_V2_brezen-2016.pdf 

https://czlobby.cz/cs/projekty/vyjadreni-czl-k-novele-o-detskych-skupinach-zmene-zakona-2472014
https://www.esfcr.cz/vyzva-061-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-061-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-062-opz
https://www.esfcr.cz/documents/21802/11509210/Strategick%C3%A1+evaluace+OPZ+II.pdf/fd9b6944-1334-474f-a612-4fea7141311a?t=1563979103724
https://www.esfcr.cz/documents/21802/11509210/Strategick%C3%A1+evaluace+OPZ+II.pdf/fd9b6944-1334-474f-a612-4fea7141311a?t=1563979103724
https://www.esfcr.cz/vyzva-050-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-050-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-051-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-130-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-130-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-131-opz
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Standard-genderoveho-auditu_V2_brezen-2016.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Standard-genderoveho-auditu_V2_brezen-2016.pdf
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381 zaměstnavatelů), MPSV ve své evaluaci uvádí, že tyto indikátory nejsou příliš směrodatné. Důvodem 

je skutečnost, že značný podíl daného indikátoru (299) je připisován dětským skupinám, kde – vzhledem 

k tomu, že rodičům je umožněno vrátit se na trh práce díky umístění jejich dětí do dětských skupin – 

zaměstnavatelé těchto rodičů byli sekundárně podpořeni (v kontextu této evaluační logiky) a byli proto 

započítáni do daného indikátoru.74 

V dalším období doporučujeme navázat výzvy na naplňování strategického cíle 2.1 Zvýšení 

využívání částečných úvazků a flexibilních forem práce, Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 

203075, a na ně navázaná opatření a stanovené indikátory. 

3. Doporučení pro prosazování rovnosti žen a mužů na základě 
zkušeností příjemců/kyň s ESIF 2014 – 2020  

V následující části závěrečné zprávy se zaměříme na doporučení při prosazování prioritních cílů 

v oblasti rovnosti žen a mužů. Z úrovně DoP jakožto zastřešujícího dokumentu se přesouváme na úroveň 

výzev vypisovaných v rámci jednotlivých OP (v programovém období 2014 – 2020 byla genderová rovnost 

tematizována pouze v  OPZ) a zkušeností příjemců s projekty realizovanými v rámci vypsaných výzev. Dále 

pak shrnujeme výstupy analýzy zaměřující se na prosazování rovnosti žen a mužů jakožto horizontálního 

principu, který by měl být brán na zřetel průřezově, tedy ve všech fázích implementace ESIF i napříč všemi 

OP.  

3.1. Tematické rozšíření podpory rovnosti žen a mužů v rámci DOP+  

Jedno z hlavních doporučení, které vyplývá nejen z obecného vyhodnocení naplňování cílů DoP, 

ale jenž se prolíná všemi etapami výzkumu, formulujeme potřebu rozšířit téma rovnosti žen a mužů i mimo 

trh práce. Dosavadní redukce genderové rovnosti na otázku ekonomiky a fungujícího trhu práce omezuje 

potenciální dopad projektů podpořených z EU fondů. Téma genderové rovnosti je tématem průřezovým, 

a proto je třeba k němu přistupovat komplexně, nikoliv pouze v rámci jedné tematické oblasti (např. trh 

práce). 

V praxi je třeba pamatovat na genderový aspekt při přípravě všech OP a výzev a ve spolupráci 

s genderovými experty/kami (např. z Odboru rovnosti žen a mužů či Gender Focal Points) najít způsob, jak 

toto hledisko zohlednit, aby bylo dostatečně a efektivně reflektováno na úrovni relevantních výzev, resp. 

projektů. 

Pro nové programové období 2021 – 2027 Evropská komise určila v roce 2018 pět politických cílů 

(dále PC1 – PC5), na které alokuje prostředky z EU fondů. Na tyto cíle navazují priority ČR vycházející 

                                                     
74 Strategická evaluace OPZ II, Hodnocení specifických cílů OPZ 2014 – 2018. MPSV, 2019. Dostupné online: 
https://www.esfcr.cz/documents/21802/11509210/Strategická+evaluace+OPZ+II.pdf/fd9b6944-1334-474f-a612-
4fea7141311a?t=1563979103724 
75 Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030. Dostupné online: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-
a-muzu/Aktuality/Strategie_rovnosti_zen_a_muzu.pdf  

https://www.esfcr.cz/documents/21802/11509210/Strategick%C3%A1+evaluace+OPZ+II.pdf/fd9b6944-1334-474f-a612-4fea7141311a?t=1563979103724
https://www.esfcr.cz/documents/21802/11509210/Strategick%C3%A1+evaluace+OPZ+II.pdf/fd9b6944-1334-474f-a612-4fea7141311a?t=1563979103724
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Strategie_rovnosti_zen_a_muzu.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Strategie_rovnosti_zen_a_muzu.pdf
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z Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 (dále NKR).76 Politické cíle EU 

a související priority ČR pro období 2021 – 2027 jsou následující: 77  

- Inteligentnější Evropa (PC1) – Rozvoj založený na inovacích a uplatnění technologií 

- Zelenější Evropa (PC2) – Nízkouhlíková ekonomika a odpovědné využívání zdrojů 

- Propojenější Evropa (PC3) – Dostupnost a mobilita 

- Sociálnější Evropa (PC4) – Vzdělaná společnost a lidský kapitál 

- Evropa bližší občanům (PC5) – Udržitelný rozvoj území 

 

NKR, která slouží jako závazný dokument pro Dohodu o partnerství pro období 2021 – 2027, zařazuje 

explicitně problematiku rovnosti žen a mužů (stejně jako v minulém programovém období) výhradně pod 

oblast trhu práce, vymezuje ji jako „slaďování pracovního a osobního života a rovné příležitosti žen a mužů 

na trhu práce” a tematicky je tato podoblast podřazena politickému cíli CP4, Sociálnější Evropa. Jedním 

z našich klíčových doporučení pro nastavení DoP 2021-2027 je otázku rovnosti žen a mužů zapracovat i do 

dalších operačních programů, konkrétně: 

● Výzkum a inovace (PC1) s důrazem na rozvoj lidských zdrojům s ohledem na prosazování rovného 

přístupu žen a mužů ke zdrojům v oblasti financování výzkumu a k odborným a rozhodovacím 

pozicím v akademických a výzkumných institucích, podporu vědeckých a akademických 

pracovníků/nic s pečovatelskými závazky a podporu vyšší participace žen v oblasti IT a AI (digitální 

technologie). Vzhledem k tomu není možné v rámci PC1 investovat do lidského kapitálu, potom 

doporučujeme opatřením směřovaným na podporu vědkyň věnovat prostor v rámci PC4.  

● Vzdělávání a zaměstnanost (PC4) s důrazem na zvýšení senzitivity ke genderovým rozdílům 

a nerovnostem a související snížení reprodukce genderových stereotypů ve vzdělávání 

a ve společnosti obecně. 

● Sociální začleňování (PC4) s důrazem na prevenci a řešení domácího a sexuálně podmíněného 

násilí. 

● Zdravotnictví (PC4) s důrazem na oblast porodnictví a reprodukční práva. 

● Veřejná prostranství (PC5) s odkazem na implementaci principů genderového rozpočtování 

a genderového hlediska v rámci urbánního plánování. 

Toto tematické rozšíření by zároveň mělo – s odkazem na požadavek provázání ESI fondů a národních 

strategií – navazovat na Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030, která přistupuje ke genderové 

problematice komplexněji a postihuje více dimenzí daného tématu. 

                                                     
76 Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020. MMR – NOK, 2018. Dostupné online: 
[https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/nkr.pdf]. 
77 Pozice České republiky k návrhu legislativy fondů EU pro období 2021–2027. MMR, 2019. Dostupné online: 
[https://www.dotaceeu.cz/getmedia/fa0aef65-1ae9-4e08-8b06-e1ca5871f375/Pozice-Ceske-republiky-k-navrhu-
legislativy_1.pdf.aspx?ext=.pdf]. 

https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/nkr.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/fa0aef65-1ae9-4e08-8b06-e1ca5871f375/Pozice-Ceske-republiky-k-navrhu-legislativy_1.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/fa0aef65-1ae9-4e08-8b06-e1ca5871f375/Pozice-Ceske-republiky-k-navrhu-legislativy_1.pdf.aspx?ext=.pdf
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3.2. Předpoklady pro efektivnější naplňování DoP 

Z pohledu pracovnic/pracovníků státní správy dotázaných v rámci vyhodnocování nastavení 

systému ESIF, je pro další programové období nezbytné efektivněji nastavit baseline – počáteční stav, který 

poslouží ke zhodnocení posunu v prioritních oblastech rovnosti žen a mužů v programovém období 

2021 – 2027.  Ta je tvořena do velké míry novými prioritami DoP, které je třeba v logice řetězce dopadu 

přiřadit k jednotlivým OP (v tomto případě zejména OP Z+ a OP JAK) a současně v rámci tohoto projektu 

zjištěnými doporučeními, která vychází z reflexe nastaveného systému z pohledu příjemců/kyň.78  

Hlavní priority nové DoP pro prosazování rovnosti žen a mužů jsou definované v rámci 2.4 CP 4 - Sociálnější 

Evropa takto: 

Trh práce a zaměstnanost (ESF+ čl. 4, i, ii, iii, iii bis,):  

● Zvýší zastoupení některých skupin na trhu práce, zejména žen s malými dětmi, starších osob, osob 

s nízkou kvalifikací, absolventů/ek škol, osob zdravotně a sociálně znevýhodněných, podpoří jejich 

integraci na trhu práce, podnikání a sociální ekonomiku.  

● Podpoří flexibilní pracovní úvazky a alternativní formy organizace práce a přispěje tak ke slaďování 

práce a osobního života.  

● Zmodernizuje služby zaměstnanosti a zaměří se na poskytování individuálních služeb.  

● Sníží přetrvávající nerovnosti mezi ženami a muži, mimo jiné v oblasti platů, přístupu k zaměstnání 

a kariérním postupu a rovněž rozvojem cenově dostupných zařízení péče o děti a závislé osoby.  

● S ohledem na demografický vývoj se zaměří na aktivní age management a dále na rozvoj 

tzv. stříbrné ekonomiky.“ 79 

Z těchto priorit následně nová DoP definuje 2.4.1 Souhrn politických rozhodnutí a očekávaných hlavních 

výsledků pro každý fond zahrnutý v Dohodě o partnerství: 

Trh práce a zaměstnanost 

● ESF+: Zlepšení přístupu k zaměstnání osobám znevýhodněným na trhu práce a zlepšení 

pracovního uplatnění v automatizované, digitalizované a sociální ekonomice, rozvoj samostatně 

výdělečné činnosti a sociálního podnikání. Zavedení flexibilních a alternativních forem práce. 

Přizpůsobení pracovního procesu starším osobám a zaměstnancům (OP Z+) 

● ESF+: Zvýšení efektivnosti a modernizace služeb zaměstnanosti, vytvoření komplexního systému 

poradenství založeného zejména na individualizaci, který reaguje na změny na trhu práce (OP Z+)  

● ESF+: Prosazování rovnováhy mezi muži a ženami na trhu práce, slaďování práce a osobního života 

– včetně přístupu k péči o děti a péči o závislé osoby (OP Z+) 

                                                     
78 Systém podpory rovnosti žen a mužů z ESI fondů - Vyhodnocení Dohody o partnerství 
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c993ec9c-2460-4d4c-bb03-3b7a5dec22a2/CZL_Vystup_4_final.pdf.aspx?ext=.pdf 
79 Aktuální návrh Dohody o partnerství 2021-2027. Dostupné online: https://www.dotaceeu.cz/getattachment/Evropske-fondy-
v-CR/KOHEZNI-POLITIKA-PO-ROCE-2020/s/Verejna-konzultace-k-prvnimu-navrhu-Dohody-o-partn/Dohoda-o-partnerstvi-2021-
2027-%E2%80%93-rijen-2020.pdf.aspx?lang=cs-CZ  

https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c993ec9c-2460-4d4c-bb03-3b7a5dec22a2/CZL_Vystup_4_final.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getattachment/Evropske-fondy-v-CR/KOHEZNI-POLITIKA-PO-ROCE-2020/s/Verejna-konzultace-k-prvnimu-navrhu-Dohody-o-partn/Dohoda-o-partnerstvi-2021-2027-%E2%80%93-rijen-2020.pdf.aspx?lang=cs-CZ
https://www.dotaceeu.cz/getattachment/Evropske-fondy-v-CR/KOHEZNI-POLITIKA-PO-ROCE-2020/s/Verejna-konzultace-k-prvnimu-navrhu-Dohody-o-partn/Dohoda-o-partnerstvi-2021-2027-%E2%80%93-rijen-2020.pdf.aspx?lang=cs-CZ
https://www.dotaceeu.cz/getattachment/Evropske-fondy-v-CR/KOHEZNI-POLITIKA-PO-ROCE-2020/s/Verejna-konzultace-k-prvnimu-navrhu-Dohody-o-partn/Dohoda-o-partnerstvi-2021-2027-%E2%80%93-rijen-2020.pdf.aspx?lang=cs-CZ
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● ESF+: Snižování nesouladu mezi kvalifikační úrovní pracovní síly a požadavky trhu práce, adaptace 

na Průmysl 4.0 (OP Z+)80 

V rámci vznikající Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 byla v rámci Odboru rovnosti 

žen a mužů, ÚV ČR v roce 2020 vypracována analýza výchozího stavu. Jedním ze zdrojů financování této 

strategie představují EU fondy. Strategie byla vypracována participativně se zapojením všech klíčových 

aktérů a konkrétně definuje cíle, opatření a indikátory sledování společenské změny. Do procesu vzniku 

byli zapojeni odborníci/ice jak z akademické, tak z nevládní sféry a budou nedílnou součástí i dalších fází 

naplňování a vyhodnocování strategie. Strategie zahrnuje všechna výše uvedená témata (trh práce, 

vzdělávání, sociální začleňování a zdraví) z pohledu toho, co je třeba zlepšit v těchto oblastech specificky 

v rámci rovnosti žen a mužů.  Pro logické vyhodnocení dopadu EU fondů na naplňování rovnosti žen a mužů 

je třeba směřovat k nejvýše nastaveným strategickým cílům v této oblasti a v souvislosti s nimi sledovat 

dopad výzev a projektů (viz nastavení datové platformy pro sledování příspěvku organizací 

ke kolektivnímu dopadu). 

V rámci realizovaného “Vyhodnocení překážek pro rovnost žen a mužů a návrhy strategických 

opatření na řešení genderových rozdílů”81 jsme identifikovali hlavní překážky pro rovnost žen a mužů, 

konkrétní cíle a opatření na řešení genderových rozdílů. Z analýzy cílů OPZ, který stojí v celkové hierarchii 

pod DoP, vyplývá, že má definované priority a cíle v oblasti rovnosti žen a mužů obecněji, než samotná 

Dohoda. Proto doporučujeme formulovat vize a cíle tak, aby na ně logicky navazovala opatření v rámci 

vypisovaných výzev směrem ke kýženému dopadu na oblast rovnosti žen a mužů (v hierarchické návaznosti 

Vize-Cíle-Opatření-Aktivity/ DoP-OP-Výzvy-Projekty/ Projektové aktivity-Výstupy-Výsledky-Dopad). 

Jak vyplynulo z výzkumného šetření, nastavení systému klade velké nároky na koordinaci 

a komunikaci mezi jednotlivými rezorty a pracovišti, stejně jako na orientaci jednotlivých aktérů 

(pracovnic/pracovníků zodpovědných za DoP, vypisování výzev na příslušných ministerstvech, evaluaci 

projektů atp.) v platných nařízeních a mechanismech.  Zodpovědný koordinační orgán (v tomto případě 

MMR/NOK prostřednictvím řídících orgánů, ve spolupráci s Odborem rovnosti žen a mužů, ÚV ČR, který je 

gestorem problematiky) zajišťuje provázanost, spolupráci a informovanost jednotlivých složek 

prosazování cílů DoP. A dále – kromě podpory lepší orientace pracovnic/pracovníků státní správy v celém 

systému, upevnit i tematickou expertízu – tedy nadále rozvíjet znalosti genderové problematiky u těch 

pracovnic/pracovníků, kteří jsou za nastavování, implementaci a vyhodnocování agendy související 

s genderovou rovností v rámci EU fondů zodpovědné/í. 

V neposlední řadě je nezbytné zaměřit se na propagaci prioritních témat v  oblasti rovnosti žen 

a mužů i navenek, resp. mimo státní správu a okruh potenciálních žadatelů o finanční podporu. Zvyšování 

povědomí veřejnosti o mezinárodních a národních závazcích České republiky směřujících ke zlepšení 

                                                     
80 Aktuální návrh Dohody o partnerství 2021-2027. Dostupné online: https://www.dotaceeu.cz/getattachment/Evropske-fondy-
v-CR/KOHEZNI-POLITIKA-PO-ROCE-2020/s/Verejna-konzultace-k-prvnimu-navrhu-Dohody-o-partn/Dohoda-o-partnerstvi-2021-
2027-%E2%80%93-rijen-2020.pdf.aspx?lang=cs-CZ 
81 Vyhodnocení překážek pro rovnost žen a mužů a návrh strategických opatření na řešení genderových rozdílů,  Dostupné 
online: https://drive.google.com/file/d/1gsvXesRQyJndEzvUFOHiY1FKMeO6Y_aq/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1gsvXesRQyJndEzvUFOHiY1FKMeO6Y_aq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gsvXesRQyJndEzvUFOHiY1FKMeO6Y_aq/view?usp=sharing
https://www.dotaceeu.cz/getattachment/Evropske-fondy-v-CR/KOHEZNI-POLITIKA-PO-ROCE-2020/s/Verejna-konzultace-k-prvnimu-navrhu-Dohody-o-partn/Dohoda-o-partnerstvi-2021-2027-%E2%80%93-rijen-2020.pdf.aspx?lang=cs-CZ
https://www.dotaceeu.cz/getattachment/Evropske-fondy-v-CR/KOHEZNI-POLITIKA-PO-ROCE-2020/s/Verejna-konzultace-k-prvnimu-navrhu-Dohody-o-partn/Dohoda-o-partnerstvi-2021-2027-%E2%80%93-rijen-2020.pdf.aspx?lang=cs-CZ
https://www.dotaceeu.cz/getattachment/Evropske-fondy-v-CR/KOHEZNI-POLITIKA-PO-ROCE-2020/s/Verejna-konzultace-k-prvnimu-navrhu-Dohody-o-partn/Dohoda-o-partnerstvi-2021-2027-%E2%80%93-rijen-2020.pdf.aspx?lang=cs-CZ
https://drive.google.com/file/d/1gsvXesRQyJndEzvUFOHiY1FKMeO6Y_aq/view?usp=sharing
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rovnosti žen a mužů ve společnosti, přispěje porozumění, proč jsou tato opatření financovaná 

z prostředků Evropské unie. 

3.2.1. Úroveň výzev a projektů 

3.2.1.1. Systematický přístup k vypisování výzev 

Klíčovými předpoklady pro naplňování cílů DoP a efektivní čerpání EU fondů je zejména 

provázanost a koncepčnost vypisovaných výzev. V rámci výzkumného šetření, které se soustředilo 

na analýzu zkušenosti řešitelů projektů z řad nevládních organizací, rezonovalo zejména téma potřeby 

přehledného harmonogramu a vhodného časování logicky navazujících výzev.82 Jako bariéru dopadu totiž 

představuje nízká udržitelnost aktivit a práce s cílovou skupinou způsobená absencí jasné strategie na 

dané období a harmonogramu vypisovaných výzev.83       

 Zároveň je potřeba – opět v rámci posílení větší efektivity využívání unijních zdrojů a naplňování 

stanovených cílů – sladit nastavení výzev s dalšími strategickými dokumenty, zejména Strategií ČR 2030 či 

na úrovni prosazování genderové rovnosti se Strategií rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030. 

A v neposlední řadě nastavit harmonogram tak, aby byl schopen v případě potřeby flexibilně reagovat na 

společensko-ekonomický vývoj a další trendy (např. změny na trhu práce v souvislosti s epidemiologickou 

situací jakou byla krize spojená s covid-19 v roce 2020).  

 V rámci systematického přístupu k naplňování cílů DoP je třeba nadále podporovat kombinaci 

dvou typů projektů – menších krátkodobých (pro účely této zprávy „nástrojové“) zaměřených 

na implementaci jednoho nástroje jako je např. genderový audit a větších dlouhodobých (pro účely této 

zprávy „strategické“) soustředící se na mapování terénu (v rámci úvodní fáze) a dále mix klíčových aktivit 

včetně kooperace s klíčovými aktéry, dlouhodobé práce s cílovou skupinou a osvětovou činností. 

Kombinace těchto dvou typů projektů umožní využití ESI fondů jak na realizaci konkrétních nástrojů, jejichž 

aplikace je často již odzkoušená, tak na dlouhodobější činnost, která cílí na delší (a obtížněji 

kvantifikovatelnou) společenskou změnu.  

Příkladem strategického projektu je např. projekt Rubikon Centrum s názvem Dejme šanci ženám 

se záznamem, který podporuje ženy po výkonu trestu prostřednictvím poradenství, řešení dluhů, 

a spoluprací s klíčovými aktéry v dané oblasti s cílem zavádět nová a účinná řešení.84      

                                                     
82 Expertní rozhovor, 3. – 4. etapa projektu: „Takže pro nás určitě dlouhodobost výzev a větší výhled na to, co bude v dalším 
projektovém období. Jaké budou výzvy, jak budou zaměřené. (...) Obecně transparentnost toho prostředí, což se týká celého 
nevládního sektoru, kde nevíme, jak budou výzvy, jestli se do nich vejdeme, kolik peněz získáme. Tak těžko se dělá dlouhodobá 
koncepční práce v tomto prostředí.“ [ER14_NNO]  
83 Systém podpory rovnosti žen a mužů z ESI fondů - Vyhodnocení Dohody o partnerství 
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c993ec9c-2460-4d4c-bb03-3b7a5dec22a2/CZL_Vystup_4_final.pdf.aspx?ext=.pdf 
84 Systém podpory rovnosti žen a mužů z ESI fondů - Vyhodnocení Dohody o partnerství 
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c993ec9c-2460-4d4c-bb03-3b7a5dec22a2/CZL_Vystup_4_final.pdf.aspx?ext=.pdf 

https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c993ec9c-2460-4d4c-bb03-3b7a5dec22a2/CZL_Vystup_4_final.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c993ec9c-2460-4d4c-bb03-3b7a5dec22a2/CZL_Vystup_4_final.pdf.aspx?ext=.pdf
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3.2.1.2. Podpora genderové expertízy a partnerského přístupu  

Příjemci podpory, resp. nevládní organizace a další subjekty, které realizují projekty v rámci 
EU fondů, jsou partnery státní správy v prosazování národních prioritních cílů. Přestože úlohou řídících 
orgánů je dohlížet na správné a efektivní využívání přerozdělených financí z unijních fondů, je nezbytné 
mít partnerský aspekt tohoto vztahu na paměti a podporovat ho. Partnerský přístup ze strany řídícího 
orgánu, stejně jako ochota a nastavení participativních mechanismů, které od realizátorů projektů umožní 
získávání podnětů a zpětné vazby tzv. z terénu, jsou nezbytným předpokladem efektivního naplňování cílů 
DoP i jednotlivých operačních programů. 

Důležitým doporučením od realizátorů/ek projektů bylo podporovat atmosféru důvěry 

a spolupráce mezi příjemci dotací a jejich poskytovatelem respektive umožnit příjemcům (zejména těm 

z řad expertních organizací a akademických/vědeckých institucí) sdílet s řídícím orgánem zpětnou vazbu 

a zkušenosti z terénu skrze skupinové́ a individuální ́konzultace. Příkladem mohou být tematické kulaté 

stoly a expertní diskuze, které některá ministerstva realizovala již v minulých programových obdobích. 

Na výše uvedené́ aktivity je dále nutné navázat další ́systémové́ kroky jako je např. vznik metodik nebo 

strategických doporučení, které řídící orgán může využít při plánování a vypisování výzev, 

např. zpřesněním nebo rozšířením nabídky podporovaných aktivit případně cílových skupin. Příkladem 

takové úspěšné spolupráce je metodika genderových auditů,85 která vznikla na základě participativní 

spolupráce zástupkyň a zástupců nevládního sektoru. Tato doporučení shrnují v rámci přehledné metodiky 

zásady genderového auditu, které mohou být využity nejen v rámci samotné implementace projektů, ale 

i při jejich výběru (hodnotiteli) a evaluaci (donorem). Naopak nevyužitý potenciál spolupráce a zkušenost 

s nedostatečně zužitkovanou participací vede k oslabení ochoty organizací investovat čas a zdroje do účasti 

na těchto aktivitách.86  

 Spolu s využitím zpětné vazby z terénu a expertních znalostí a zkušeností nevládního sektoru je 

také potřeba systematicky a kontinuálně podpořit rozvoj kapacit těchto organizací. Profesionální 

a efektivní nevládní sektor je klíčovým předpokladem kvalitního dotačního prostředí, v rámci kterého 

budou úspěšně implementovány jednotlivé projekty. Podpoře a kultivaci občanské společnosti 

se v minulém období věnovala výzva na profesionalizaci organizací, která byla dotazovanými expertkami 

a experty (stejně jako příjemci, kteří tyto projekty realizovali) hodnocena velmi pozitivně (konkrétně 

nastavení výzvy 16-04187). Čím lépe a profesionálněji fungují jednotlivé organizace nebo střešní 

organizace, tím efektivněji dochází z dlouhodobého hlediska k naplňování cílů DoP. Podpora jednotlivých 

příjemců totiž nepřináší benefity pouze samotné organizaci, ale buduje kapacity celého sektoru, jehož 

kvalitní fungování podporuje rozvoj občanské společnosti. Aktivity cílící na profesionalizaci (capacity 

                                                     
85 Standard genderového auditu. Úřad vlády ČR, 2016. Dostupné online: [https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-
zen-a-muzu/dokumenty/Standard-genderoveho-auditu_V2_brezen-2016.pdf] 
86 Expertní rozhovor, 3. – 4. etapa projektu: „Nás přímo OPZ oslovili, když končil ten starý finanční mechanismus a my jsme tak 
strávili mnoho hodin na různých fokuskách, konzultovali s námi jako s příjemci, co se má zjednodušit, co se týče monitorovacích 
zpráv, indikátorů, výkazů práce a všech těch administrativních věcí kolem (...) a pak se ukázalo, že ty nové výzvy byly ještě přísnější. 
Tak k čemu to bylo? Nevyužili naší vůli, potenciál i chuť spolupracovat a hlavně to pro ně děláme vždy zdarma, tyto konzultační 
věci. A to mi přijde hrozně nefér, když to nemá žádný dopad.” [ER18_NNO] 
87 Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných 
příležitostí. Dostupné online: https://www.esfcr.cz/vyzva-041-opz  

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Standard-genderoveho-auditu_V2_brezen-2016.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Standard-genderoveho-auditu_V2_brezen-2016.pdf
https://www.esfcr.cz/vyzva-041-opz
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building), rozvoj a udržení know how organizací lze také zařadit do vedlejších aktivit projektů zaměřených 

primárně na jinou činnost, např. práci s cílovými skupinami. 

V neposlední řadě je s ohledem na dopad vypisovaných výzev potřeba vytvářet kvalitní hodnotitelskou síť, 

která u projektů dokáže odborně posoudit kvalitu projektů po obsahové – nikoliv pouze formální – stránce 

(v návaznosti na naplňování strategických cílů a opatření Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 

2030). 

3.2.1.3. Efektivní využívání zdrojů z EU fondů – řešení příčin genderové nerovnosti, podpora gender 
mainstreamingu a spolupráce klíčových aktérů  

Z vyhodnocení prosazování cílů DoP v oblasti rovnosti žen a mužů a OPZ 2014 – 2020 vyplývá, že 

je problematika genderové rovnosti primárně (alespoň co do vyčleněné alokace v rámci OPZ) 

podporována skrze vytváření a provoz dostupných služeb péče o děti. Předškolní péče o děti se tak stává 

selektivně podporovanou intervencí, která sice nabízí konkrétní nástroje sladění práce a rodiny, ale 

v celkovém kontextu rovnosti žen a mužů nepředstavuje systémové řešení a redukuje komplexnost celé 

problematiky na dílčí aktivitu. Přílišná orientace na tento nástroj nabízí pouze omezené řešení jedné 

z překážek, kterou musí překonávat (v drtivé většině případů) ženy při návratu na trh práce. V konečném 

důsledku tak dochází ke snaze eliminovat následky nerovného postavení žen a mužů (tedy skutečnost, že 

ženy zastávají většinově péči o malé děti), nikoli k řešení příčin těchto nerovností.  

“Příčin těchto nerovností je celá řada. Kromě přímé diskriminace na základě pohlaví a genderových 

stereotypů hrají klíčovou roli další tři systémové (a dlouhodobě nedostatečně řešené) problémy – 

nedostatečné kapacity služby péče o děti do tří let věku, nedostatek flexibilních forem práce 

a nerovnoměrné rozdělení zodpovědnosti za péči (nejen o děti, ale např. i o seniory a seniorky). V rámci 

doporučení Rady k národnímu programu reforem je České republice opakovaně doporučováno zajistit 

dostatečné kapacity služeb péče o děti do tří let věku a zvýšit tak míru zaměstnanosti žen. Zajistit podmínky 

pro svobodnou volbu matek ve vztahu ke svému návratu na trh pak České republice doporučují i další 

mezinárodní organizace, včetně OECD či Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen. Totéž platí 

o podpoře aktivního otcovství a vyšší míry účasti mužů na péči.”88 

V kontextu priorit DoP, resp. snahy o zajištění rovnosti žen a mužů na trhu práce, je tak potřeba 

kromě zajištění dostupné péče o děti dále podpořit i další komplexnější (a tím pádem obtížněji 

realizovatelné i měřitelné) opatření.  Stejně tak je vhodné zaměřit se v programovém období 2021 – 2027 

na intenzivnější práci s přetrvávajícími genderovými stereotypy. Iniciativy, které pracují se společenskými 

předsudky, přispívají nejenom ke kultivaci veřejného prostoru, ale v konečném důsledku pomáhají 

vytvářet společensko-kulturní prostředí, v němž mají aplikované projekty pracující s cílovými skupinami 

šanci na větší a dlouhodobější efekt.89 Taková podpora může mít podobu samostatných osvětových 

                                                     
88 Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030, Úřad vlády ČR, str. 24.  Dostupná online: Strategie rovnosti žen a mužů na 
léta 2021 - 2030. https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/Aktuality/Strategie_rovnosti_zen_a_muzu.pdf  
89 Expertní rozhovor, 3. – 4. Etapa projektu: „Já chápu, že nikdo nemá moc čas, například v politice, vysvětlovat hlubší souvislosti 
těch problémů. Na to tu právě má být ta občanská společnost, která nastoluje jistá témata a přináší ty souvislosti. Takže v tomto 
smyslu si myslím, že ta potřebnost je úplně zásadní.“ [ER13_NNO] 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Strategie_rovnosti_zen_a_muzu.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Strategie_rovnosti_zen_a_muzu.pdf
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projektů nebo doplňkových, resp. vedlejších aktivit.90 Dopad takových aktivit lze sledovat pouze s velkým 

časovým odstupem (viz ukázky konkrétních kampaní91).  

Obecně lze říci, že je skrze EU fondy nezbytné cílit na komplexní systémovou změnu s tím, že dané 

doporučení netkví v navržení nových a dosud nepodporovaných tematických oblastí nebo konkrétních 

aktivit. Jde spíše o podporu přístupu, který klade důraz na provázanost, interdisciplinaritu, lokálnost 

a zapojení více klíčových aktérů ve smyslu tzv. collective impact (tedy propojení několika různých aktérů 

jako efektivnější způsob dosahování společenské změny, resp. zvyšování dopadu intervencí). Příjemci/ 

zmiňovali pozitivní zkušenosti se zahraničními grantovými výzvami a zejména pak nastavením Norských 

grantů na podporu žen (program Dejme (že)nám šanci92) v minulém období skrze dlouhodobé, strategické 

projekty, které umožňují jak zapojit více aktérů, tak pomocí kombinace různých nástrojů a aktivit cílí na 

společenskou změnu (umožňují advokační a osvětovou činnost)93. 

Nastavení výzev a cílových skupin nedává podle dotazovaných organizací prostor pro rozvoj 

aktivit, kterým se chtějí dlouhodobě věnovat (mimo téma trh práce), a které přispívají k naplňování 

stanových cílů Strategie (nebo nedokáží na vypisované výzvy zejména z důvodu nedostatečných kapacit 

reagovat). Organizace nemohou plně využít svého potenciálu, který spočívá především ve flexibilitě 

reagovat na aktuální (i dílčí) společenské fenomény a problémy v oblasti prosazování genderové rovnosti. 

Namísto řešení aktuálních společenských problémů reagují na zadavatele a existující výzvy. Organizace 

hledají možnosti jak využít dostupné zdroje a současně zajistit potřeby cílových skupin.94 Pozitivně jsou ze 

strany organizací hodnoceny inovativní projekty, kdy je možné jako inovaci vykázat i zasazení osvědčené 

metody do nového kontextu.95 

V rámci výzev je tedy vhodné ke společným Strategickým cílům, ke kterým mají podpořené 

projekty přispět, zároveň umožnit žadatelům přijít s vlastními (potenciálně inovativními) přístupy, jak 

k tomuto cíli dospět. Při stanovování indikátorů projektů je třeba vést příjemce k měření příspěvku ke 

                                                     
90 Příkladem osvětové kampaně, která účinně narušuje a rozpouští genderové stereotypy je projekt Sexistické prasátečko, jehož 
cílem bylo otevřít celospolečenskou diskuzi o diskriminaci a sexismu v reklamách. Projekt nevládní organizace NESEHNUTÍ v 
letech 2008 až 2018 upozorňoval na problematiku sexismu v českém mediálním prostoru. Projekt po deseti letech svého 
fungování končí a organizace na něj navazuje dalšími aktivitami jako je např. tvorba vzdělávacích programů pro mladé lidi. Na 
obecnější rovině lze říci, že tento projekt poukazuje na důležitost dlouhodobých iniciativ zaměřených na osvětovou činnost, 
které nabourávají přetrvávající genderové stereotypy ve společnosti. Viz. Systém podpory rovnosti žen a mužů z ESI fondů - 
Vyhodnocení Dohody o partnerství. Dostupné online: https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c993ec9c-2460-4d4c-bb03-
3b7a5dec22a2/CZL_Vystup_4_final.pdf.aspx?ext=.pdf. 
91 Národní kampaně/ Sexistická reklama, 2020. Dostupné online: http://zenskaprava.cz/files/Sexisticka%CC%81-reklama.pdf; 
Dejme ženám šanci 2017: http://www.dejmezenamsanci.cz/; Respekt je sexy: https://konsent.cz/respektjesexy/; Genderman: 
https://www.otevrenaspolecnost.cz/genderman; Mezinárodní kampaně / OSN: https://mam.cz/zpravy/2020-12/dalsi-kampan-
z-ktere-mrazi-osn-bojuje-proti-nasili-na-zenach/; / He for She: https://www.heforshe.org/en; Vládní kampaně / To je rovnost: 
https://www.tojerovnost.cz/cs/; Rovná odměna: https://www.rovnaodmena.cz/   
92 Dejme /že/nám šanci. Dostupné online: http://www.dejmezenamsanci.cz/  
93 Systém podpory rovnosti žen a mužů z ESI fondů - Vyhodnocení Dohody o partnerství, str. 5. Dostupné online: 
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c993ec9c-2460-4d4c-bb03-3b7a5dec22a2/CZL_Vystup_4_final.pdf.aspx?ext=.pdf 
94 Systém podpory rovnosti žen a mužů z ESI fondů - Vyhodnocení Dohody o partnerství, str. 5 Dostupné online: 
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c993ec9c-2460-4d4c-bb03-3b7a5dec22a2/CZL_Vystup_4_final.pdf.aspx?ext=.pdf 
95Systém podpory rovnosti žen a mužů z ESI fondů - Vyhodnocení Dohody o partnerství 
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c993ec9c-2460-4d4c-bb03-3b7a5dec22a2/CZL_Vystup_4_final.pdf.aspx?ext=.pdf 

https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c993ec9c-2460-4d4c-bb03-3b7a5dec22a2/CZL_Vystup_4_final.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c993ec9c-2460-4d4c-bb03-3b7a5dec22a2/CZL_Vystup_4_final.pdf.aspx?ext=.pdf
http://zenskaprava.cz/files/Sexisticka%CC%81-reklama.pdf
http://www.dejmezenamsanci.cz/
https://konsent.cz/respektjesexy/
https://www.otevrenaspolecnost.cz/genderman
https://mam.cz/zpravy/2020-12/dalsi-kampan-z-ktere-mrazi-osn-bojuje-proti-nasili-na-zenach/
https://mam.cz/zpravy/2020-12/dalsi-kampan-z-ktere-mrazi-osn-bojuje-proti-nasili-na-zenach/
https://www.heforshe.org/en
https://www.tojerovnost.cz/cs/
https://www.rovnaodmena.cz/
http://www.dejmezenamsanci.cz/
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c993ec9c-2460-4d4c-bb03-3b7a5dec22a2/CZL_Vystup_4_final.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c993ec9c-2460-4d4c-bb03-3b7a5dec22a2/CZL_Vystup_4_final.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c993ec9c-2460-4d4c-bb03-3b7a5dec22a2/CZL_Vystup_4_final.pdf.aspx?ext=.pdf
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společenské změně. V kontextu teorie změny je nezbytné reflektovat, že se jedná o změnu kvalitativní 

a dlouhodobou, jejíž dopad je možné měřit až po skončení projektu.96 

3.3. Úroveň horizontálních principů 

Horizontální princip Podpora rovnosti mezi muži a ženami (dále HP PRMŽ) patří spolu se zásadou 

nediskriminace a udržitelného rozvoje k průřezovým principům všech operačních programů v období 

2014 – 2020. Povinnost dodržovat tyto principy stanovuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1303/2013 (Obecné nařízení), a to konkrétně čl. 7 a 8. V praxi to znamená, že jednotlivé členské státy 

musely v rámci programového období 2014–2020 zohlednit podporu rovnosti žen a mužů a začlenit 

„hlediska rovnosti pohlaví po celou dobu přípravy a provádění programů, a to i v souvislosti 

s monitorováním, podáváním zpráv a hodnocením.“97 Vzhledem k dosavadní úzké profilaci rovnosti žen a 

mužů v rámci DoP v programovém období 2014 – 2020 výhradně na trh práce (a navazující téma slaďování 

rodinného a pracovního života), představuje horizontální prosazování genderové rovnosti ve všech fázích 

systému EU fondů i napříč všemi OP (nikoliv pouze OPZ) cenný nástroj tzv. gender mainstreamingu. Tedy 

způsob jak zajistit, že skrze podpořené projekty nejenom nedojde (ať už primárně nebo sekundárně) 

k prohloubení stávajících diskriminačních praktik, ale zároveň bude rovnost žen a mužů dále posilována. 

V rámci programového období 2014 – 2020 trpěl systém HP PRMŽ citelnými nedostatky a celé 

nastavení bylo spíše formalistického charakteru. Na základě realizovaného výzkumu jsme identifikovali 

následující nedostatky, kterými jsou: 

● chybějící detailní metodické pokyny a podpora pro žadatele, 

● nestabilní stupeň genderové expertízy při vypisování výzev (a na straně řídících orgánů), 

● nedostatek relevantních dat pro posuzování naplňování cílů horizontálních principů, 

● nedostatečné kontrolní mechanismy a absence sankcí (formalistické nastavení).  

                                                     
96 Systém podpory rovnosti žen a mužů z ESI fondů - Vyhodnocení Dohody o partnerství 
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c993ec9c-2460-4d4c-bb03-3b7a5dec22a2/CZL_Vystup_4_final.pdf.aspx?ext=.pdf 
97 Společná ustanovení použitelná na fondy ESI v dokumentu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 
17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním 
a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále Obecné nařízení). 

https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c993ec9c-2460-4d4c-bb03-3b7a5dec22a2/CZL_Vystup_4_final.pdf.aspx?ext=.pdf
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V návaznosti na identifikované nedostatky vycházející z realizovaného výzkumného šetření 

představujeme návrh formálního rámce pro uplatňování horizontálního principu podpory rovnosti žen 

a mužů, který je v souladu s následujícími požadavky Evropské unie pro programové období 2021 – 2027: 

1. Základní podmínky, jejichž účelem je zajistit účinné a efektivní plnění cílů stanovených v rámci fondů EU   

- Tematická podmínka - existence Vnitrostátního strategického rámce pro rovnost žen a mužů 

- Horizontální podmínka - zajištění dodržování Listiny základních práv a svobod EU (průřezově 

pro všechny OP) 

2. Průřezová podpora genderové rovnosti ve fondech EU  

- Horizontální implementace genderové perspektivy (viz Legislativní balíček pro politiku 

soudržnosti na období 2021 – 2027 – Obecné nařízení, čl. 6a) 98 – členské státy musí zajistit 

podporu rovnosti žen a mužů, gender mainstreaming a integraci genderové perspektivy 

v přípravné, implementační, monitorovací a evaluační fázi programů. 

V souladu s požadavkem obecného nařízení a v návaznosti na výsledky výzkumu předkládáme 

doporučení pro komplexní nastavení HP PRMŽ jako nástroj podpory genderové rovnosti ve fondech EU. 

Daný systém je založený na centralizované roli gestora HP rovnosti žen a mužů (na základě 

tzv. slovenského modelu, resp. modelu fungujícího na Slovensku v programovém období 2014 – 2020), 

kterým v českém kontextu je Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR, přičemž jeho činnost by byla 

financována z operačního programu Technická pomoc nebo národního rozpočtu. Tento centrální gestor 

by působil na třech úrovních (systémová, úroveň výzev a úroveň projektů), přičemž jeho činnost by byla 

doplněna (na projektové úrovni) o tzv. systém průřezových závazků. 

Předkládaný návrh adekvátně reaguje na nedostatky identifikované v současném nastavení 

horizontálního principu podpora rovnosti žen a mužů, přičemž kombinuje výsledky výzkumné analýzy 

a dobré praxe ze zahraničí. Zároveň vhodně reaguje na jasně formulované požadavky Evropské komise, 

pro niž je podpora rovnosti žen a mužů, resp. gender mainstreaming ve fondech EU, jedním z klíčových 

požadavků pro čerpání evropských financí v následujícím programovém období. 

  

                                                     
98 Konkrétně: “Member States and the Commission shall ensure that equality between men and women, gender mainstreaming 
and the integration of gender perspective are taken into account and promoted throughout the preparation, implementation, 
monitoring, reporting and evaluation of programmes.” Cohesion policy legislative package 2021-2027 - Common Provisions 
Regulation (Progress Report). European Commision. Dostupné online: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_14962_2019_INIT&from=ET   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_14962_2019_INIT&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_14962_2019_INIT&from=ET
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Doporučení pro programové období 2021 – 2027 99- jedná se pouze o první pracovní návrh k další diskusi s řídicími 

orgány, se kterými návrh postupu nebyl dosud řešen. 

Komplexní systém podpory genderové rovnosti v EU fondech s centralizovanou rolí gestora HP 

(Odbor rovnosti ÚV) 

Systémová úroveň Úroveň výzev Úroveň projektů 

➢ ŠKOLENÍ pracovnic/ků 

zodpovědných za vypisování 

výzev v rámci jednotlivých ŘO 

a za předávání informací 

(semináře pro žadatele) o 

prosazování HP RŽM 

➢ VYPRACOVÁNÍ podkladů (ve 

spolupráci s genderovými 

expertkami/ty) pro žadatele v 

rámci jednotlivých OP 

➢ PŘIPOMÍNKOVÁNÍ výzev 

formulovaných jednotlivými 

ŘO v rámci stanovené lhůty 

➢ ZAJIŠTĚNÍ souladu výzev se 

zásadami gender 

mainstreamingu dle nařízení 

EK 

➢ NASTAVOVÁNÍ indikátorů, 

které budou v rámci 

výzvy/realizace projektů 

sledovány s ohledem na 

naplňování HP 

➢ UPRAVOVÁNÍ seznamu tzv. 

Průřezových závazků tak, aby 

byly relevantní pro danou 

výzvu 

➢ DOPORUČENÍ relevantních 

genderových expertek/tů do 

hodnotících komisí  

➢ DOHLED nad Průřezovými 

závazky HP RŽM: 

● žadatel o podporu si ze 

seznamu vybere ty, které 

jsou pro jeho projekt 

relevantní 

● závazky jsou bodově 

zvýhodněny v rámci 

hodnocení projektů 

● k plnění závazků se příjemce 

vyjadřuje v monitorovacích 

a závěrečné zprávě 

 

  

                                                     
99 Jedná se o návrh vzniklý z výzkumného šetření a konkrétní podoba nastavení závisí na jednání klíčových aktérů, zejména 
Odboru rovnosti žen a mužů ÚV jakožto gestora HP, a řídících orgánech jednotlivých OP, zejména pak OP Z. 
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Příklady průřezových závazků 

Závazky směřující dovnitř organizace / 

projektového týmu 

Závazky směřující k realizaci projektu 

➢ Realizace genderového auditu + přijetí opatření 

ke zlepšení 

➢ Realizace analýzy platové rovnosti + přijetí 

opatření ke zlepšení 

➢ Genderově vyvážený projektový tým 

➢ Zavedení flexibilních úvazků pro osoby pečující 

o děti/závislé osoby 

➢ Zavedení dalších slaďovacích mechanismů pro 

osoby pečující o děti/závislé osoby (např. home 

office, sdílené pracovní místo atp.) 

➢ Zavedení opatření pro zrychlení návratu 

z MD/RD / zachování spolupráce se 

zaměstnanci/kyněmi na MD/RD včetně 

podpory zaměstnanců (mužů) v péči o děti 

➢ Realizace mentoringového programu pro ženy 

v organizaci žadatele (snížení vertikální 

segregace)  

➢ Zajištění rovného zastoupení žen a mužů na 

vzdělávacích aktivitách a studijních cestách 

➢ Realizace školení pro zaměstnance/kyně na 

téma gender mainstreaming, slaďování 

rodinného a pracovního života případně další 

relevantní témata 

➢ Vytvoření HR pozice gender focal point 

(podpora zaměstnanců/kyň se slaďováním, 

kariérním postupem, případy sexuálního 

obtěžování na pracovišti a dalšími relevantními 

tématy) 

➢ Používání genderově senzitivního jazyka 

a přihlášení se k zásadám genderové rovnosti 

ve stanovách organizace  

➢ Jiné (specifikuje žadatel) 

➢ Zajištění hlídání a podpora účasti rodičů malých 

dětí (CS) během projektových aktivit (např. 

přístup pro kočárky, přebalovací a kojící 

koutek) 

➢ Zajištění rovného zastoupení žen a mužů např. 

v rámci oslovených odborníků/ic, atd. 

➢ Zajištění rovného zastoupení žen a mužů ve 

veřejných výstupech projektu (panelové 

diskuze, sborníky atp.) 

➢ Používání genderově senzitivního jazyka 

v informačních materiálech produkovaných 

v rámci projektu (směrem k CS i veřejnosti) 

➢ Vyčlenění části rozpočtu projektu na opatření 

vedoucí k prosazování genderové rovnosti 

➢ Konzultace prosazování gender 

mainstreamingu v rámci realizovaného 

projektu s externí genderovou 

expertkou/expertem 

➢ Evaluace prosazování gender mainstreamingu 

v rámci realizovaného projektu externí 

genderovou expertkou/expertem 

➢ Sběr a analýza genderově segregovaných dat 

o cílové skupině 

➢ Genderová analýza dopadu projektu 

➢ Jiné (specifikuje žadatel) 
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V průběhu projektu došlo k řadě jednání vedoucích k pozitivnímu ovlivnění nastavení HP v příštím 

období čerpání EU fondů.  Odbor rovnosti žen a mužů ÚV ČR popisuje dopad naší intervence ve snaze 

zlepšit dosavadní praxi a jednání ohledně budoucího nastavení horizontálního principu takto: 

Doporučení vyplývající ze zprávy České ženské lobby za 8. etapu projektu Reflexe dopadů ESIF na postavení 

žen na trhu práce byly dne 10. června 2020 představeny na jednání Výboru pro institucionální zabezpečení 

rovnosti žen a mužů (dále jen „Výbor“). Výbor na jejich základě přijal doporučení, ve kterém Radu vlády pro 

rovnost žen a mužů (dále jen „Rada“) vyzval, aby doporučila MMR ve spolupráci se sekretariátem Rady 

a Výborem navrhnout takové nastavení horizontálního principu rovnosti žen a mužů v příštím období EU 

fondů, které bude dostatečně funkční a bude reagovat na doporučení vzešlá ze zprávy České ženské lobby.  

Rada tento podnět projednala na svém jednání dne 24. července 2020. Odbor rovnosti žen a mužů (jakožto 

sekretariát Rady, dále jen „Odbor“) na toto konto zahájil jednání s MMR. Jakkoliv závěry zprávy České 

ženské lobby za 8. etapu předmětného projektu odpovídají stanovisku Odboru, který rovněž upozorňoval 

na příliš formalistní (a tedy nedostatečně funkční) nastavení horizontálního principu rovnosti žen a mužů 

ve stávajícím programovém období, navržená doporučení přesahují aktuální kapacitu Odboru a obecně 

možnosti státní správy. Odbor tedy v součinnosti s MMR projednává návrh, který usiluje o nalezení 

optimálního a realizovatelného řešení vzhledem k možnostem státní správy. 

Za klíčovou Odbor považuje úroveň operačních programů (dále jen „OP“) a výzev. Cílem je nastavit OP 

a metodické prostředí tak, aby výzvy v aktuálně připravovaných OP zohledňovaly hledisko rovnosti žen 

a mužů a v relevantních oblastech obsahovaly opatření vedoucí k podpoře rovnosti žen a mužů. Odbor bude 

rovněž usilovat o vytvoření metodiky a zajištění školení pro osoby připravující výzvy, popřípadě i pro 

hodnotitele a hodnotitelky projektů (bude odvislé od zajištění dostatečných kapacit, resp. jejich 

dostatečného financování, kterými Odbor aktuálně nedisponuje). Odbor se rovněž pokusí zajistit 

dostatečné kapacity pro připomínkování výzev, s řídícími orgány bude jednáno o tom, aby relevantní výzvy 

zasílaly k připomínkování předtím, než budou vyhlašovány. S MMR bylo taktéž v návaznosti na doporučení 

České ženské lobby konzultováno vytvoření dobrovolného seznamu závazků, ze kterého by si žadatelé mohli 

vybrat, k čemu se zaváží. Navrhnutí seznamu a monitorování plnění dobrovolných závazků nicméně 

přesahuje současnou kapacitu Odboru. 

Jednání s MMR nejsou uzavřena. Souběžně s tím zůstávají otevřené další klíčové otázky. Bude nezbytné 

zohlednit další fázi dopracování Dohody o partnerství pro období 2021 – 2027 a OP, které vyústí 

v předložení těchto dokumentů vládě ke schválení. Zásadní podmínkou pro finalizaci všech dokumentů pro 

programové období 2021 – 2027 je pak především schválení příslušné legislativy pro politiku soudržnosti. 

K výše uvedenému dojde až po konci realizace projektu Reflexe dopadů ESIF na postavení žen na trhu práce, 

tudíž není možné v tuto chvíli s konečnou platností upřesnit, jaké bude nové nastavení příslušného 

horizontálního principu, ani jaká v něm bude role Odboru. 
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4.  Sběr dat a měření dopadu: datová platforma 

Poslední kapitola zprávy se věnuje tématu sběru dat a sledování dopadu, které jsou relevantní pro 

všechny fáze a úrovně fondů. Pokud chceme sledovat příspěvek organizací čerpajících zdroje z EU fondů, 

je třeba navázat strategii čerpání a harmonogram vypisování výzev na vládní strategické cíle a přizvat 

expertní organizace už k samotnému procesu vzniku takové strategie (viz předešlá doporučení z výzkumu). 

V našem případě to znamená navázat zdroje na naplňování Strategie rovnosti žen a mužů na léta 

2021 – 2030 a propojit opatření a cíle realizovaných projektů v logice řetězce dopadu (cíle - opatření - 

aktivity - výstupy - výsledky - dopad) prostřednictvím nastavení vypsaných výzev. Kromě toho je třeba 

zařadit mezi hlavní aktivity projektů evaluační proces, který poskytne dostatečný prostor jak pro 

monitoring aktivit, tak pro reflexi a vyhodnocování dopadu na cílovou skupinu.  

Cílem této fáze projektu bylo vytvořit univerzální metodiku pro průběžné, systematické a efektivní 

mapování znalostí příjemců. Tu jsme připravili na míru našim nevládním organizacím a sestavili Manuál 

pro systematické získávání dat v oblasti rovnosti žen a mužů, který je aplikovatelný univerzálně i na další 

organizace či sítě, které chtějí zlepšit využívání dat a sdílet je s ostatními. Metodiku sběru dat s cílem  

sledovat dopad jsme pojmenovali Impact Data Monitoring (IDM) a pro její vývoj jsme využili metodu 

Social Reporting Standard (Ashoka, 2017)100.  

4. 1. Pozadí vzniku modelu IDM a datové platformy 

Na počátku vzniku metodiky sběru dat byla myšlenka vytvořit v rámci sítě organizací znalostní 

datovou platformu. Jejím cílem má být posílení provázanosti členských organizací, lepší informování 

o jejich činnosti, cílových skupinách, projektech a zdrojích, vydaných publikacích, relevantních výzkumech 

v oblasti společenského problému, kterým je nerovnost žen a mužů. Tyto informace potřebujeme využívat 

jak k prezentaci daného problému, tak pro sledování příspěvku činnosti organizací k naplňování Strategie. 

 Základní předpoklad zapojení samotných organizací do vzniku datové platformy byl postaven 

na tzv. HCD (Human-Centered Design). Tedy má-li být nástroj sběru dat členskými organizacemi využíván, 

musí vycházet z jejich zkušeností a potřeb. Bylo tedy nutné jejich potřeby zmapovat, následně je zapojit 

do vytváření nástroje a jeho fungování spolu s nimi pilotně otestovat. Poznatky a zkušenosti z testovací, 

resp. pilotní fáze, poté vyhodnotit a zapracovat prakticky do nastavení nástroje určeného pro aplikaci IDM. 

Výstupy zjištěné v rámci šetření byly následně zapracovány do návrhu podoby nástroje pro sběr 

dat. Jako nejúčinnější způsob sběru dat se ukázal přístup, který vychází z projektové logiky a organizace 

jsou zvyklé s ním pracovat, tzv. řetězec dopadu. Skutečnost, že při realizaci projektů musí tímto způsobem 

své intervence evidovat a vykazovat je donorovi, navíc zvyšuje šance, že nástroj bude organizacemi 

skutečně využíván. Nástroj jim navíc umožní propojit data za celou organizaci, napříč projekty. To může 

posloužit jako další motivace pro využívání nástroje. Klíčové je ověření fungování nástroje přímo 

samotnými organizacemi. 

                                                     
100 Social Reporting Standard – Manuál pro zpracování zpráv s analýzou společenského dopadu. Ashoka Česká republika. 
Dostupné online: https://ashoka.app.box.com/v/srs  

https://ashoka.app.box.com/v/srs
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Z terénního šetření vyplývá, že organizace nemají dostatečné kapacity pro systematický sběr dat 

a vyhodnocování vlastní činnosti. V současně době jsou motivované tento přístup pomalu měnit se stále 

se zvyšujícími požadavky při získávání zdrojů. V datové platformě členské organizace vidí potenciál 

pro zlepšení spolupráce v síti a silnější vyjednávací pozici při prosazování rovnosti žen a mužů. Chtějí se 

naučit měřit dopad svých činností pro efektivnější psaní projektových žádostí a využít podporu ze strany 

sekretariátu ČŽL i spolupráci s dalšími členskými organizacemi. 

Na trhu je dostupná řada evaluačních technik a metod pro strategické plánování, které jsou 

individuálně využívané v procesech organizací, státní správy a dalších aktérů, neexistuje však univerzální 

metoda vyhodnocování - jedna metoda měření. Proto jsme s experty na evaluace z MPSV vyhodnotili, že 

v této první fázi vzniku datové platformy není reálné naplnit ambici vyhodnocovat dopad na úrovni sítě. 

Na to bude potřeba více času, kapacit a zdrojů. Nicméně samotná snaha zajistit jednotný monitoring 

v rámci společného nástroje, resp. sběr dat a jejich agregace na úrovni sítě, je sama o sobě posun směrem 

ke zlepšení současného stavu.  Na základě těchto dat budeme schopni již nyní sledovat činnost organizací, 

jejich zapojení do realizace vládních strategických cílů a práce s cílovými skupinami, a tak zlepšit spolupráci 

s pracovními a poradními orgány vlády, zejména na úrovni Rady vlády pro rovnost žen a mužů. 

Prozatím jsme se tedy soustředili na vývoj nástroje pro sběr a sdílení dat. V dalších krocích bude 

třeba sjednotit know-how týkající se procesu vyhodnocování na úrovni organizací, které v rámci oborové 

sítě ČŽL představují velmi různorodou skupinu. Hlavní výzvou pro vývoj datové platformy je změna 

v uvažování vedení organizací o potřebě sbírat a sdílet data, a pak samotná změna chování 

při systematizaci dat (využívání nového nástroje) na úrovni organizací. Jakmile se podaří implementovat 

užívání datové platformy do běžné praxe organizací, posuneme se dále a budeme hledat způsob, jak 

monitorovat a porovnávat dopad na úrovni organizací jednotným způsobem. Tehdy bude možné data 

o dopadu propojovat v rámci datové platformy a interpretovat na úrovni sítě. Technické řešení datové 

platformy ČŽL je na to připravené v prostředí CODA (coda.io). Toto prostředí je natolik flexibilní, že umožní 

další rozvoj platformy. 

4. 2. Sdílení dat a nástroj sběru dat 

Sdílení informací je v současnosti velmi aktuální téma. V rámci přípravné fáze datové platformy jsme 

prozkoumali teoretické koncepty sledování dopadu a hledali příklady dobré praxe fungujících datových 

platforem na úrovni nevládních organizací. Z šetření na úrovni sítí vyplývá, že v současnosti v ČR není 

oborová platforma101, která by obdobným způsobem monitorovala nebo sdílela data se svými členy/kami. 

Pokud jsou data v rámci těchto sítí systematicky sbírána, pak z důvodu administrace členského příspěvku, 

tzn. přepočet podílu ročního obratu organizací pro stanovení výše poplatků. 

Cílem technického řešení datové platformy ČŽL, resp. nástroje sběru dat, je snadné evidování 

informací o realizovaných aktivitách. Pro široké uplatnění a využívání nástroje musí nástroj představovat 

usnadnění každodenní práce uživatelů/ek. Proto je třeba v každé organizaci sbírat informace 

                                                     
101 Zkoumáno v rámci platformy sítí NeoN. Dostupné online: https://glopolis.org/odolna-obcanska-
spolecnost/infrastruktura-pro-spolupraci-napric-neziskovym-sektorem-neon/ 
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o realizovaných aktivitách průběžně. Ty je třeba pravidelně vyhodnocovat v rámci týmových reflexí 

a upravovat na úrovni činnosti celé organizace, aby bylo možné dosáhnout požadovaného dopadu. Pokud 

jednotnou metodiku sběru dat aplikujeme na více organizací v rámci společného nástroje 

(technologického řešení), vytvoříme datovou platformu. Intervence monitorované v rámci datové 

platformy vytvořené na modelu IDM představují data, která je možné dále vyhodnocovat a interpretovat 

na úrovni sítě, tzn. sekretariátu ČŽL, která nástroj administruje a členským organizacím poskytuje 

odbornou podporu. 

Podrobný popis designu datové platformy vytvořené na modelu IDM naleznete v Manuálu 

pro systematické získávání dat v oblasti rovnosti žen a mužů, části C. 3. Ten rovněž nabízí možnosti 

technických řešení pro vytvoření a nastavení nástroje na míru. Proces nastavení datové platformy je 

podobný jako např. při vzniku nových webových stránek. Na webové stránky mají uživatelé podobné 

nároky týkající se srozumitelné struktury, ve které se dokáží intuitivně pohybovat, vyhledávat nebo je 

editovat. Přesto různé webové stránky jsou jiné a neexistuje jeden nejlepší způsob. Právě tak datová 

platforma může být řešena odlišně. My však dodáváme konkrétní model pro nastavení datové platformy, 

který lze využít univerzálně a je možné jej uzpůsobit konkrétním uživatelům/kám, resp. organizacím, apod.  

4. 3. Vývoj datové platformy ČŽL v Coda.io 

Důležité pro vznik datové platformy je spolupráce s experty z oblasti vývoje nových nástrojů 

pro fungování týmů, webů, workspace či CRM. Flexibilní a inovativní přemýšlení vytváří nové způsoby 

pro realizaci datové platformy. ČŽL ve spolupráci s IT expertem připravila datovou platformu v prostředí 

coda.io. Tento nástroj nám umožnil z textových bloků a polí na míru postavit model datové platformy 

dle našeho IDM designu.  

Prostředí v coda.io je natolik uživatelsky vstřícné a srozumitelné, že schopný/á uživatel/ka si může 

sám vytvořit platformu pro sběr dat dle Manuálu pro systematické získávání dat v oblasti rovnosti žen 

a mužů. Nastavení prostředí pro sdílení dat na úrovni sítě, tj. datové platformy, však vyžaduje pokročilé 

znalosti programátora. Ten ve spolupráci s námi nastavil coda.io pro používání jednotlivými organizacemi 

a propojil jednotlivé úrovně do datové platformy ČŽL, v rámci které se určitá data sdílí a na základě předem 

definovaných kategorií agregují. 

Jak již bylo řečeno, při procesu nastavování nástroje bylo důležité zapojení samotných organizací. 

V rámci pilotního šetření jsme úzce spolupracovali se šesti členskými organizacemi, které projevily zájem. 

Ten je podstatný jako předpoklad pro změnu smýšlení i chování. Jejich motivaci jsme podněcovali tím, že 

jsme vznik nástroje společně diskutovali. Dále pak IT expert provedl organizace nástrojem a vysvětlil, jak 

funguje. Z pilotního sběru dat se ukázalo, že kromě toho, že musí být nástroj uživatelsky snadný, pro 

správné vkládání dat je důležité “stejné” porozumění tomu jaká data monitorovat. Proto jsme pro členské 

organizace vytvořili Návod pro vkládání dat. Nadále je důležitá kontinuální osobní spolupráce 

s uživateli/kami a podpora ze strany sekretariátu ČŽL při využívání nástroje členskými organizacemi.  

Na závěr této fáze jsme na základě zjištění a zpětné vazby od členských organizací vytvořili 

SWOT analýzu, která nám poslouží pro stanovení nových strategických cílů rozvoje datové platformy. 
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Evaluace vzniku datové platformy ukázala silné stránky, na kterých můžeme dále stavět. Těmi např. jsou 

důvěra v síti ČŽL, spolupráce organizací převažuje nad konkurencí, a proto jsou organizace ochotné sdílet 

data, podpora vedení ČŽL a sociologická expertíza v sekretariátu ČŽL důležitá pro sběr a interpretaci dat. 

Mezi slabé stránky patří nedostatek kapacit a zdrojů po skončení projektu pro další rozvoj platformy. 

Členské organizace v této oblasti potřebují naši velkou podporu, aby datová platforma úspěšně fungovala. 

Současně vnímáme příležitosti pro spolupráci s dalšími aktéry nejen z řad NNO, ale rovněž státní správy, 

nových donorů, odborníků/ic na sledování dopadu či dalších platforem a sítí. Hrozby pak vychází 

ze samotné podstaty fungování nevládní organizace (sekretariátu ČŽL), která je závislá na know-how 

pracovníků/ic obsluhujících platformu, které s ukončením projektu můžeme ztratit. Dále pak špatné 

využívání datové platformy a vkládání nerelevantních dat může představovat hrozbu pro agregaci dat. 

Proto je důležité od začátku věnovat pozornost monitoringu na straně organizací i samotné ČŽL a dále 

vyhodnocovat ve spolupráci se zapojenými organizacemi vývoj datové platformy. Teprve poté můžeme 

rozšířit počet uživatelů/ek ne celou síť. Pro řešení rizik připravíme akční plán dalšího rozvoje datové 

platformy navázaný na fundraising a hledání nových příležitostí. 
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5. Metodologie a výzkumné otázky  

5. 1. Stručné představení projektu 

Projekt „Reflexe dopadu ESIF na postavení žen na trhu práce“ je projektem, který ČŽL realizovala 

za přispění Operačního programu Technická pomoc (číslo výzvy 08_16_004) v období 1. 3. 2018 až 

28. 2. 2021. Obecným cílem projektu je rozšíření poznatků o efektivitě naplňování DoP pro období 

2014 – 2020 v oblasti rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce. Zároveň si projekt klade za cíl 

formulovat doporučení, jak by měl daný systém fungovat na úrovni cílů DoP, i pokud jde o formální 

a obsahové nastavení výzev v rámci jednotlivých Operačních programů (dále OP) a projektů. Jedná se 

o kvalitativní výzkum, jehož ambicí bylo zachytit cennou perspektivu řešitelských organizací i cílové 

skupiny projektů. Vybrané expertní organizace, které se projektu zúčastnily, představují širokou paletu 

příjemců s rozdílnou tematickou profilací, projektovým zaměřením a stupněm genderové expertízy. Jejich 

zkušenosti a podněty nám dávají možnost nahlédnout na celý systém a jeho fungování tzv. z terénu. 

Členské organizace ČŽL jsou nositelkami expertní znalosti o dopadu nástrojů a projektů na rovnost žen 

a mužů v ČR. Zkušenosti vybraných odborníků a odbornic z členských organizací ČŽL, které čerpaly 

prostředky z OP zaměřených na toto téma, a cílových skupin projektu, doplňuje daný projekt o perspektivu 

pracovníků a pracovnic státní správy odpovědných za relevantní OP a DoP. 

5. 2. Jednotlivé etapy a metody výzkumu 

Projekt byl rozdělen do 12 projektových etap, v rámci kterých výzkumný tým nejprve analyzoval 

celkové nastavení a fungování systému (ve smyslu DoP – Operační program – výzvy – projekty). A to 

z pohledu závazných a relevantních dokumentů, vybraných pracovnic/pracovníků státní správy a následně 

z perspektivy expertních nevládních organizací a cílových skupin. Navazující fáze projektu se zaměřila 

na formulaci doporučení s důrazem na nastavování výzev i projektů a zavedení nového systému 

prosazování genderové rovnosti jako horizontálního principu v ESIF. Finální etapy projektu sloužily 

k vyvinutí a pilotáži datové platformy zaměřené na průběžné sledování a vyhodnocování příspěvku 

k dopadu projektů na kýženou změnu v oblasti rovnosti žen a mužů. Zvolenými metodami výzkumu byla 

analýza dokumentů (včetně výzev, projektových materiálů, závěrečných zpráv apod.), polo-strukturované 

rozhovory, fokusní skupiny a strategické workshopy ve smyslu inovativní kvalitativní metody zaměřené 

na formulaci expertních doporučení. 

Konkrétní realizace jednotlivých etap probíhala následujícím způsobem: 

1. – 2. etapa (1. 3. 2018 – 31. 8. 2018) 

- název: Teorie změny systému (Nastavení výzev v oblasti rovného postavení žen na trhu práce 

z hlediska dopadu na očekávanou změnu společenského systému) 

- cíl: vyhodnocení nastavení a fungování systému (DoP – Operační program – výzvy – projekty) 

z perspektivy relevantních dokumentů a pracovnic/pracovníků státní správy v programovém 

období 2014 – 2020 
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- aktivity a metodologie: analýza klíčových dokumentů (7) a polo-strukturované rozhovory (7) 

s pracovnicemi/pracovníky zodpovídajícími za relevantní OP a DoP  

- Výstup: Výzkumná zpráva č. 1 

 

3. – 4. etapa (1. 9. 2018 – 28. 2. 2019) 

- název: Vyhodnocení Dohody o partnerství (Hodnocení nastavení výzev ve vztahu k rovnému 

postavení žen na trhu práce) 

- cíl: vyhodnocení nastavení a fungování systému (DoP – Operační program – výzvy – projekty) 

z pohledu organizací realizujících genderově zaměřené projekty 

- aktivity a metodologie: polo-strukturované rozhovory (20) a fokusní skupiny (4) 

s příjemkyněmi/příjemci a realizátorkami/realizátory projektů  

- Výstup: Výzkumná zpráva č. 2 

5. – 6. etapa (1. 3. 2019 – 31. 8. 2019) 

- název: Vliv konkrétních projektů na rovnost žen a mužů – příklady z praxe/case studies 

- cíl: formulace doporučení pro nadcházející období se zaměřením na úroveň projektů (aktivity 

a nástroje) 

- aktivity a metodologie: analýza projektové dokumentace (6 projektů), strategické workshopy 

v 6 organizacích se zaměřením na formulaci expertních doporučení a strategických návrhů, 

polo-strukturované rozhovory (6) s představitelkami/představiteli cílových skupin 

zkoumaných projektů 

- Výstup: Výzkumná zpráva č. 3 

7. – 8. etapa (1. 9. 2019 – 28. 2. 2019 

- název: Hodnocení nastavení horizontálního principu rovnosti žen a mužů v projektech 

- cíl: vyhodnocení nastavení horizontálního principu rovnosti žen a mužů v programovém 

období 2014 – 2020 a formulace doporučení na období 2021 – 2030 

- aktivity a metodologie: analýza aplikace horizontálních principů ve schválených projektových 

žádostech a v závěrečných zprávách podpořených projektů (20), které deklarovaly pozitivní 

vliv na rovnost žen a mužů, ale primárně nejsou zaměřené na prosazování této agendy, 

polo/strukturované rozhovory (4) s expertkami/experty z nevládního sektoru, businessu 

a státní správy a fokusní skupina s expertkami z členské základny ČŽL 

- Výstup: Výzkumná zpráva č. 4 

9. – 11. etapa (1. 3.2020 – 30.111. 2..20210) 

- název: Systematické získávání dat v oblasti rovnosti žen a mužů v rámci ESI  fondů a vytvoření 

online nástroje 

https://www.dotaceeu.cz/getmedia/f6263ff0-3da6-47dc-ac7d-0b5a9fdb553d/CZL_Vystup_2_final.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c993ec9c-2460-4d4c-bb03-3b7a5dec22a2/CZL_Vystup_4_final.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/0a779c91-7fc1-4b75-963f-d7d76f232cbd/CZL_Vystup_6_final.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/725ab4ec-ee5b-40a3-9988-12421170ae2f/CZL_Vystup_8_final.pdf.aspx?ext=.pdf


 
 

41 
 

- cíl: vytvoření univerzální metodiky sběru dat pro průběžné a systematické monitorování 

činnosti příjemců za účelem sledování příspěvku organizací ke společenské změně. Navázání 

sběru dat na cíle Vládní strategie rovnost žen a mužů a v souladu s předešlými zjištěními 

sledovat dopad organizací, resp. sítě, při jejich naplňování. 

- aktivity a metodologie: rešerše relevantních teorií a datových platforem, dotazníkové šetření 

(27), hloubkové rozhovory s expertními organizacemi, které cílí ke sledování dopadu (4), 

3 fokusní skupiny (6 organizací), výběr a nastavení technického řešení datové platformy. 

- Výstupy: Manuál systematického sběru dat, Návod na vkládání dat, Příklad aplikace IDM  

12. etapa (1. 12. 2020 – 28. 2. 2021) 

- název: Realizace pilotního testování nástroje a zpracování závěrečné zprávy projektu 

- cíl: vypracování závěrečné zprávy projektu na základě schválených výzkumných zpráv 

doplněná o širší poznání a doporučení; spuštění pilotu datové platformy a testování nástroje 

sběru dat (technického řešení) 

- aktivity: syntéza dílčích výzkumných zpráv projektu a zpracování kapitoly č. 5 s cílem reflexe 

vniku a nastavení datové platformy pro další organizace a sítě, které chtějí sdílet informace 

a cílí na kolektivní dopad.  Dokončení nastavení technického řešení, realizace školení 

(6 organizací) a pilotního testování sběru dat v 6-ti organizacích, evaluace vzniku datové 

platformy. 

- Výstup: Závěrečná zpráva projektu 

5. 3 Odpovědi na výzkumné otázky 

Následující podkapitoly obsahují stručné odpovědi na výzkumné otázky jednotlivých výzkumných etap. 

Celé znění odpovědí s oporou dat z výzkumu je možné nalézt v dílčích zprávách (viz odkazy). 

5.3.1. Zodpovězení otázek 1. výzkumné zprávy: Analýza nastavení výzev v oblasti rovného 
postavení žen na trhu práce I – Teorie změny 

 Cílem výzkumu byla analýza hierarchie vztahů Dohoda o partnerství – Operační program – Výzva 

– Projekt ve vazbě na teorii změny. Stanovené výzkumné otázky se týkaly ESIF a jejich cíle v tématu rovných 

příležitostí žen a mužů na trhu práce, tematické vazby mezi Dohodou o partnerství a dalšími dokumenty 

klíčovými v systému řízení fondů, naplňování výsledků Dohody o partnerství a bariér, které se mohou 

v naplňování objevit. 

 K zodpovězení výzkumných otázek byl použit kvalitativní přístup, který je založen 

na interpretativní metodě a klade důraz na chápání sociální reality samotnými aktéry. Data byla sbírána 

metodou studia dokumentů a vedením polo-strukturovaných rozhovorů s lidmi zaměstnanými na pozicích 

zodpovědných za relevantní části hierarchického systému řízení fondů. Sběr i analýza dat probíhá 

v kvalitativním výzkumu současně, na základě informací vyplývajících z analýzy jsou do výzkumu řazeny 

další dokumenty a provedeny další rozhovory. K tomu dochází do okamžiku, než je výzkum saturován, 

tzn. další zjištění už nepřinášejí novou informaci. 

https://drive.google.com/file/d/1nhwQYh-OhJVCLMACyqjMWUf9kpbXyofA/view?usp=sharing
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/f6263ff0-3da6-47dc-ac7d-0b5a9fdb553d/CZL_Vystup_2_final.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/f6263ff0-3da6-47dc-ac7d-0b5a9fdb553d/CZL_Vystup_2_final.pdf.aspx?ext=.pdf
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Jak jsou nastavené ESIF fondy a co je jejich cílem v tématu rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce?  

O nastavení ESIF píšeme podrobně v kapitole 2. 2. této závěrečné zprávy. 

V minulém období při vytváření DoP docházelo ke sjednocení národních a evropských politik. Proto byly 

v Dohodě o partnerství definovány potřeby rozvoje v oblasti rovnosti žen a mužů na trhu práce, které 

odpovídaly požadavkům Evropské legislativy, a to konkrétně: 

- vytvoření podmínek pro vyšší užívání flexibilních forem práce, 

- podpora zaměstnanosti žen s dětmi skrze zvýšení nabídky a vytvoření dostatečné kapacity cenově 

dostupných služeb péče o děti mladší tří let, 

- zlepšit dostupnost vzdělávání a poradenských služeb pro osoby na mateřské a rodičovské 

dovolené, pečující o závislé osoby či pro ženy ve starším věku, zaměřené na zlepšení jejich přístupu 

na trh práce, včetně OSVČ, 

- podpořit opatření pro odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví 

a pro snížení horizontální a vertikální segregace trhu práce podle pohlaví a rozdílů v odměňování 

žen a mužů, 

- zvýšit míru zapojení mužů do péče o děti a další závislé osoby, 

- zlepšení koordinace místních a celostátních politik týkajících se rovných příležitostí žen a mužů 

a jejich implementace či přizpůsobení.102 

 Rovnosti žen a mužů na trhu práce se v Operačním programu zaměstnanost týkají dva tematické 

cíle. Tematický cíl č. 8 „Podpora udržitelné a kvalitní zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil“  

a tematický cíl č. 9 „Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci“.  

 Aktivity vycházející z tematického cíle č. 9 by měly napomáhat prevenci a eliminaci diskriminace, 

což zahrnuje i diskriminaci na základě pohlaví (genderovou diskriminaci). V Dohodě o partnerství je 

implicitně obsažena informace, že chudoba a sociální vyloučení má genderový rozměr – např. na str. 72 je 

uvedeno, že chudoba a sociální vyloučení „specificky postihuje více ženy než muže“. Definice hlavních 

výsledků ale vždy hovoří obecně o „osobách ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“ 

a o genderových souvislostech chudoby a sociálního vyloučení se již explicitně nezmiňuje.103 Téma 

genderových nerovností v oblasti ekonomického a společenského postavení a jejich dopadů na chudobu 

a marginalizaci žen je přitom obsaženo ve Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 

2014–2020. 

 

 

                                                     
102 Dohoda o partnerství pro programové období 2014 - 2020.  
Dostupné online: https://www.mmr.cz/getmedia/40d6c28a-df6f-411d-99c4-efbc0b9a07a8/Dohoda_o_partnerstvi.pdf 
103 Dohoda o partnerství pro programové období 2014 - 2020.  
Dostupné online: https://www.mmr.cz/getmedia/40d6c28a-df6f-411d-99c4-efbc0b9a07a8/Dohoda_o_partnerstvi.pdf  

https://www.mmr.cz/getmedia/40d6c28a-df6f-411d-99c4-efbc0b9a07a8/Dohoda_o_partnerstvi.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/40d6c28a-df6f-411d-99c4-efbc0b9a07a8/Dohoda_o_partnerstvi.pdf
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Jaká je tematická vazba mezi cíli DoP, OP výzvami a konkrétními projekty? 

 Dohoda o partnerství stejně jako výzvy a projekty musí reflektovat národní priority, které 

před vznikem samotné Dohody odsouhlasila vláda ČR v kooperaci s jednotlivými resorty, kraji a dalšími 

relevantními aktéry. Z analýzy vyplývá, že není dostatečná provázanost Dohody o partnerství na specifické 

cíle v oblasti genderové rovnosti na národní úrovni, který představuje Vládní strategie pro rovnost žen 

a mužů 2014-2020. 

 

 Dohoda o partnerství umožňuje široké zaměření výzev tak, aby bylo dosaženo kýžené změny 

a naplnění cílů. Zároveň vzhledem ke své obecnosti (coby zastřešujícího dokumentu) a slabší vazbě 

na konkrétní projekty, toto nemůže přímo zaručit. Proto úspěšnost naplňování cílů v ní uvedených záleží 

především na nižších úrovních nastaveného systému a především na samotných projektech. 

 Ve většině dokumentů zcela chybí definice genderové rovnosti a vágní definice může vést 

k dezinterpretacím v naplňování cílů skrze realizované projekty. Vzhledem k tomu, že finální podoba 

dokumentů závisí na expertize dané osoby, může daný stav vést k nesystematickému nastavování 

programových dokumentů i výzev. 

 Zdá se, že jednotlivé administrativní složky nemohou nahlédnout na systém jako celek (od DoP 

přes celou strukturu až po výzvy a projekty), a proto je v rámci dané struktury potřeba zajistit větší 

informovanost všech aktérů o tom, jakým způsobem celý systém funguje a jak na sebe jeho jednotlivé 

části navazují, resp. klást větší důraz na strategické cíle DoP na všech úrovních. 

Je možné přes vyhlášené výzvy naplnit očekávané výsledky DoP? 

 Problémy a cíle, které se objevují na jednotlivých úrovních systému, ze sebe tematicky vyplývají, 

což je v souladu s intervenční logikou teorie změny. Ve stejném období, kdy byla schválena Dohoda 

o partnerství, byl schválen také Operační program Zaměstnanost. Vazba mezi dokumenty je logická, ale 

např. Specifický cíl 1: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce je definován na obecnější rovině, 

než cíle samotné DoP (viz oblasti rozvoje v oblasti rovnosti žen a mužů).  

 Výzvy přímo vychází z Operačního programu a teorie změny je zpracovaná pro jednotlivé 

specifické cíle. Výzvy pak přímo kopírují koncový článek teorie změny, a sice podporovaná opatření a cíle, 

tj. konkrétní vhodná aktivita nebo soubor aktivit, jejichž realizace bude přímo směřovat k dosažení cíle.  

 Obsahy výzev v podstatě reprodukují obsah operačního programu, což bylo potvrzeno 

i v expertních rozhovorech: „Když se podíváte na to, jak vypadá text výzev, tak uvidíte, že do značné míry 

dochází pouze k překopírování obsahu Operačního programu“.104 

 Místem, kde ke kýžené konkretizaci dochází, jsou tedy až jednotlivé projekty. Jak zmiňují 

i respondenti/ky, v tomto místě již tematická linka skrze celou strukturu až k Dohodě o partnerství může 

slábnout. Můžeme tedy odpovědět na výzkumnou otázku kladně s tím, že vždy závisí na konkrétně 

podpořených projektech, respektive konkrétním aktivitám a jejich dopadu na cílovou skupinu. 

                                                     
104 Expertní rozhovor číslo 6; z důvodu GDPR není veřejně dostupné 
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Jaké jsou bariéry a možnosti naplňování DoP skrze vyhlášené výzvy?  

 První bariéru v naplňování Dohody o partnerství představuje nedostatečná konceptualizace 

problematiky rovnosti mezi muži a ženami. Ve většině zkoumaných dokumentů zcela chybí definice 

genderové rovnosti. Absence definice problému vede k dezinterpretacím v naplňování cílů. Jistou pojistku 

představuje logický rámec teorie změny, který obsahuje situační analýzu a definuje příčiny problému 

a vyžaduje kontextové indikátory, tedy ukazatele, které zodpoví, jakým směrem se vyvíjí socioekonomická 

situace. Dále jednu z bariér naplňování DoP skrze vyhlášené výzvy představují nástroje definované 

ve vyhlášených výzvách, ty v některých případech neumožňují flexibilně reagovat na konkrétní 

společenský problém a jeho řešení.  

 Dohoda o partnerství umožňuje široké zaměření výzev tak, aby bylo dosaženo kýžené změny 

a naplnění cílů. Zároveň vzhledem ke své obecnosti (coby zastřešujícího dokumentu) a slabší vazbě 

na konkrétní projekty toto nemůže nijak zaručit, a úspěšnost naplňování cílů v ní uvedených tak záleží 

především na nižších úrovních nastaveného systému. Samostatným problémem je stále přetrvávající 

kladení většího důrazu na čerpání finančních prostředků v porovnání s akcentováním dosahování 

výsledků. 

5.3.2. Zodpovězení otázek 2. výzkumné zprávy: Analýza Nastavení výzev v oblasti rovného 

postavení žen na trhu práce II – vyhodnocení Dohody o partnerství 

 Zpráva shrnuje zhodnocení zkušeností s vypsanými výzvami příjemci/kyněmi a realizátory/kami 

projektů. Dotazováni/y byli/y respondenti/tky ze základního vzorku vybraných dvaceti 

organizací/projektů. V rámci těchto etap proběhlo dvacet polo-strukturovaných rozhovorů a následně 

čtyři fokusní skupiny sestavené na základě čtyř priorit DoP.  

 Analýza přináší kvalitativní data, která shrnují individuální zkušenosti a subjektivní názory na vliv 

projektů a nástrojů OP na postavení žen a mužů na trhu práce. Její ambicí je zachytit cennou perspektivu, 

která zprostředkovává pohled samotných organizací na nastavení celkového systému i konkrétní témata 

jako je podpora ze strany donora, otázka expertízy nebo využití poznatků z praxe při formulaci jednotlivých 

výzev. Zkušenosti a podněty od příjemců nám dávají možnost nahlédnout celý systém a jeho fungování 

tzv. z terénu. 

Jakým způsobem přispívají výzvy/projekty k posilování postavení žen na trhu práce, dostupnosti zařízení 

péče o děti a slaďování osobního a pracovního života?  

 Analýza přináší příklady dobré praxe projektů organizací, které přispívají k posilování žen na trhu 

práce (BPW ČR, Rubikon nebo EKS), dostupnosti péče o děti (Prostor pro rodinu) i slaďování osobního 

a pracovního života (Gender Studies, APERIO – společnost pro zdravé rodičovství). Pro sledování příspěvku 

realizovaných projektů ke společenské změně, jak vyplývá z výzkumu, je třeba lepší propojení systému 

vypisovaných výzev tak, aby směřoval k cílům DoP a v daném období došlo ke kýžené změně (vize – cíle – 

opatření – nástroje/ výzvy – aktivity – výstupy – výsledky - dopad). Tato provázanost v současnosti chybí 

a způsobuje propad v poskytovaných službách a práci s cílovou skupinou. Pokud má dojít k naplnění cílů 

na úrovni výzev, operačních programů a DoP, je třeba zajistit kontinuitu vypisovaných výzev. Samotné 

https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c993ec9c-2460-4d4c-bb03-3b7a5dec22a2/CZL_Vystup_4_final.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/c993ec9c-2460-4d4c-bb03-3b7a5dec22a2/CZL_Vystup_4_final.pdf.aspx?ext=.pdf
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organizace, které se věnují rovnosti žen a mužů a práci s určitou cílovou skupinou ohroženou na trhu práce, 

vnímají jako potřebné dodržovat komplementární časování výzev, jejich logickou návaznost, 

a v osvědčených případech jako strategické přistoupit k tematickému opakování výzev. 

 Dopady projektů pak nejsou dostatečně efektivní.  Problematice navazování a časovému 

harmonogramu výzev se věnujeme v kapitole „Udržitelnost výstupů a časování výzev”. Dle názoru 

vybraných příjemců zároveň dochází k nerovnoměrné distribuci témat ve vypsaných výzvách, což oslabuje 

udržitelnost dopadu aktivit a ztěžuje synergický efekt projektů. Indikátory jsou dle dotazovaných 

organizací nastaveny příliš úzce až rigidně a mnohdy - jak rozvádíme v kapitole „Cílové skupiny a indikátory 

hodnocení dopadu” - vytvářejí takové prostředí, které organizace zrazuje od realizace komplexnějších 

aktivit a práce s náročnými cílovými skupinami.  

 Z jednoho ze závěru vyplývá, že čím lépe a profesionálněji fungují jednotlivé organizace, tím 

efektivněji dochází k naplňování cílů DoP skrze realizované aktivity.  Kromě výzvy na profesionalizaci 

(15_031105  a 16-041106) dále dotazované organizace hodnotí pozitivně možnost přinášet nová témata 

a rozvíjet inovativní přístupy, a to skrze specifické výzvy na sociální inovace (18_083107). 

Jaké jsou bariéry a možnosti naplňování DoP skrze vyhlášené výzvy z pohledu žadatelů o dotace?  

 Z perspektivy příjemců z řad nevládních organizací představují bariéry aspekty systému, které 

z širšího hlediska ztěžují naplňování cílů DoP a tím i efektivní prosazování rovnosti žen a mužů. Jako jednu 

z hlavních překážek identifikovaly dotazované organizace vztah donor-příjemce. Příjemci postrádají pocit 

důvěry a zájem o obsahovou stránku projektů, což vede k pocitům frustrace, vyhoření a odchodu 

z projektu, čímž se vytrácí potřebné zkušenosti a know how. O významu partnerského vztahu mezi řídícím 

orgánem a příjemci dotací nejen pro samotné organizace, ale také pro implementaci projektů 

a prosazování cílů DoP, hovoříme v kapitole „Možnosti a bariéry využívání expertizy příjemců a příjemkyň”. 

Ze šetření vyplývá, že příjemci vnímají jako problém nedostatečnou expertízu v oblasti genderové 

problematiky i znalosti fungování nevládního sektoru (který přispívá k fungování státu) na straně řídícího 

orgánu, což vytváří neefektivní systémové nastavení pro naplnění priorit DoP.  Jde zejména o nastavení  

parametrů výzev, které jsou pro nevládní organizace obtížně splnitelné až likvidační (např. ex-post 

financování). Více k tomuto tématu včetně možností, jak předejít kolísavé odbornosti na straně donora, 

v kapitole „Problematika expertizy příjemce a donora”.  

 Navazování a vyhlašování výzev je oslovenými příjemci často vnímáno jako nesystémové 

a znemožňující dlouhodobé plánování a profesionální koordinaci práce s cílovými skupinami. Tato 

nejistota zároveň ovlivňuje stabilitu expertního týmu a know how celé organizace. Daná bariéra souvisí 

i se širokým časovým rámcem procesu od vypsání výzvy, až po realizaci projektu a nedostatečnou 

flexibilitou aktivit, čímž dochází k oslabení možnosti  reagovat na aktuální společenskou situaci.  

                                                     
105 Budování kapacit a profesionalizace NNO. Dostupné online: https://www.esfcr.cz/vyzva-031-opz  
106 Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných 
příležitostí. Dostupné online: : https://www.esfcr.cz/vyzva-041-opz  
107 Nová řešení pro tíživé sociální problémy. Dostupné online: https://www.esfcr.cz/vyzva-083-opz  

https://www.esfcr.cz/vyzva-031-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-041-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-083-opz
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 Měření dopadu projektů (výzev) není možné v rámci samotné realizace projektu, neb na dopad 

mají vliv externí ukazatele. Projekt může sledovat a kvantifikovat pouze výstupy a výsledky. Pro sledování 

společenského dopadu je třeba vycházet z expertních znalostí v terénu a využít sběr dat zaměřený 

na obsahovou stránku projektů. 

5.3.3. Zodpovězení otázek 3. výzkumné zprávy: Analýza vlivu konkrétních projektů 

na rovnost žen a mužů – Příklady z praxe 

Došlo ke zlepšení rovnosti žen a mužů na základě realizace projektu? Pokud ne, proč? 

 Z realizovaných případových studií a zejména strategických workshopů vyplývá, že v současném 
nastavení není dostatek pozornosti věnován sběru, analýze, systematizaci a vyhodnocování dat, a proto 
není v rámci organizací možné sledovat příspěvek jednotlivých projektů ke společenské změně. Současně 
v organizacích chybí dovednosti a kapacity pro tvorbu evaluací a sledování dopadu své činnosti.  

 Jak ukázal výzkum, výzvy mnohem častěji směřují na podporu projektů, které narovnávají již 
existující společenské nerovnosti, než aby byly přímo zacíleny na prevenci a řešení příčin těchto problémů, 
kterými jsou přetrvávající genderové stereotypy. Z dlouhodobého hlediska je třeba podporovat projekty, 
které nebudou pouze reagovat na již existující bariéry, ale vzniku těchto bariér budou předcházet. 

 Jaké konkrétní změny nastaly? Co bylo funkční / efektivní? Co naopak by bylo dobré udělat jinak?  

 Dle expertních organizací dlouhodobě se věnujících tematice genderové rovnosti (nejen) na trhu 

práce, bylo stěžejním aspektem pro zvýšení rovnosti žen a mužů zaměření se na systematickou práci 

v oblasti vzdělávání, budování mezisektorové spolupráce a reflexe provázanosti jednotlivých sfér cílových 

skupin, které vedou k senzitivnějšímu přístupu vůči znevýhodněným osobám (ženám, rodičům, sólo 

rodičům, zdravotně znevýhodněným atp.), což v konečném důsledku pomáhá narovnat postavení těchto 

osob ve společnosti, potažmo na trhu práce. 

 V navrhované realizaci projektů by měl být větší důraz kladen na propojenost sfér a jejich celkový 

vliv na vývoj postavení žen na trhu práce. Jak vyplývá z výzkumů realizovaných v rámci tohoto projektu, 

skutečná sociokulturní změna je možná pouze, pokud budou zapojeny všechny části společnosti. 

 Jaké nástroje byly v rámci projektů využity a co fungovalo / nefungovalo? Co je třeba zlepšit?  

  Přehled opatření včetně vhodných nástrojů jsou uvedeny ve výzkumné zprávě dle konkrétních 

 typů projektů a cílových skupin.  Na základě analýzy projektů a jejich reflexe z pohledu cílových skupin 

 případně partnerských institucí projektů, jsou příklady funkčních aktivit zvyšování rovnosti žen a mužů 

 na trhu práce: 

● Školení vzdělávajících na téma inovativních metod genderově senzitivního vzdělávání. 

● Vydávání a distribuce vzdělávacích příruček - jak pro vzdělávající tak pro orgány státní správy 

na sjednocení přístupů v otázkách genderové rovnosti. Zásadní je nicméně přístupnost těchto 

https://www.dotaceeu.cz/getmedia/0a779c91-7fc1-4b75-963f-d7d76f232cbd/CZL_Vystup_6_final.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/0a779c91-7fc1-4b75-963f-d7d76f232cbd/CZL_Vystup_6_final.pdf.aspx?ext=.pdf
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příruček a jejich aktivní šíření k relevantním subjektům, spíše než opakované vydávání nových 

materiálů. 

● Vzdělávací pobyty a stáže v zahraničí pro zaměstnance/kyně relevantních oborů veřejné správy 

a samospráv s cílem inspirování se fungujícími opatřeními na principu gender mainstreamingu. 

● Monitoring, sledování trendů vývoje a analýza dat z oblasti rovnosti žen a mužů na trhu práce 

realizované na základě spolupráce expertních organizací a relevantních 

Spolupráce s několika partnery (z různých společenských sfér) v rámci jednoho projektu zvyšuje 

potenciál dopadu projektu. Na dosažení rovného postavení žen ve společnosti je totiž důležité zapojit 

všechny aktéry, kteří nějakým způsobem ovlivňují životy jednotlivců. Osvětové kampaně jsou vhodným 

nástrojem pro zapojení více aktérů s cílem snižování nerovností a odstraňování genderových stereotypů. 

5.3.4.  Zodpovězení otázek 4. výzkumné zprávy: Hodnocení nastavení horizontálního principu 
rovnosti žen a mužů v projektech 

Jak přispívá horizontální princip rovnost žen a mužů na zlepšení postavení žen ve společnosti? 

 S odkazem na identifikované nedostatky současného nastavení lze odhadovat, že HP PRMŽ 

v programovém období 2014–2020 aktivně nepřispíval ke zlepšení postavení žen ve společnosti. A to 

zejména z důvodu chybějící metodické podpory žadatelů, kteří nevěděli, jakým způsobem téma rovnosti 

žen a mužů ve svých projektech uchopit a podporovat (a proč je to relevantní a žádoucí), kolísavého stupně 

genderové expertízy na straně řídících orgánů, a zejména pak nedostačujících kontrolních mechanismů 

a sankcí. 

 Horizontální princip PRMŽ přenáší z DoP do praxe závazné dokumenty jednotlivých operačních 

programů (OP). Dokumenty, které mapují pravidla žádostí o podporu a jejich hodnocení, jsou v rámci 

jednotlivých OP Pravidla pro žadatele a příjemce. Míra zpracování tématiky horizontálního principu PRMŽ 

(stejně jako názvy jednotlivých dokumentů) se liší v závislosti na konkrétním OP. Zatímco např. OP Výzkum, 

vývoj a vzdělávání (OPVVV) v dokumentu pro žadatele a příjemce uvádí, že v daném OP „převažují aktivity, 

které nejsou primárně zaměřeny na oblast rovnosti žen a mužů, všechny prioritní osy však mají dopad na 

tuto oblast“ a dále ve stručnosti rozpracovává podstatu PRMŽ, Integrovaný regionální operační program 

(IROP) se omezuje pouze na krátké prohlášení, že „příjemce je povinen zajistit rovný přístup mužů a žen 

do aktivit realizovaných projekty a zajistí, aby nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví“ s tím, že 

žadatelé mají zohledňovat specifické potřeby jednotlivých cílových skupin. 

 Nastavení celého systému – i přes povinnost žadatelů uvádět charakter vlivu realizovaných 

projektů na jednotlivé horizontální principy – je značně formalistické. Nedostatky současného nastavení 

jsou: 

● chybějící detailní metodické pokyny a podpora pro žadatele, 

● nestabilní stupeň genderové expertízy při vypisování výzev (a na straně řídících orgánů), 

● nedostatek relevantních dat pro posuzování naplňování cílů horizontálních principů, 

● nedostatečné kontrolní mechanismy a absence sankcí (formalistické nastavení). 

https://www.dotaceeu.cz/getmedia/725ab4ec-ee5b-40a3-9988-12421170ae2f/CZL_Vystup_8_final.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/725ab4ec-ee5b-40a3-9988-12421170ae2f/CZL_Vystup_8_final.pdf.aspx?ext=.pdf
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Jaká konkrétní kritéria by měl tento princip obsahovat, aby přispěl ke zlepšení postavení žen a mužů?  

 Navržený systém je založený na roli gestora HP rovnosti žen a mužů (na základě praxe vycházející 

z tzv. slovenského modelu), kterým by mohl být v českém kontextu Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu 

vlády ČR, přičemž jeho činnost by byla financována z operačního programu Technická pomoc. Tento 

centrální gestor by působil na třech úrovních (systémová, úroveň výzev a úroveň projektů), přičemž jeho 

činnost by byla doplněna (na projektové úrovni) o tzv. systém průřezových závazků. 

 Konkrétní kritéria systému adekvátně reagují na nedostatky identifikované v současném nastavení 

horizontálního principu podpora rovnosti žen a mužů, přičemž kombinuje výsledky výzkumné analýzy 

a dobré praxe ze zahraničí. Zároveň vhodně reaguje na jasně formulované požadavky Evropské komise, 

pro niž je podpora rovnosti žen a mužů, resp. gender mainstreaming ve fondech EU, jedním z klíčových 

požadavků pro čerpání evropských financí v následujícím programovém období. 

Představuje horizontální princip rovnosti žen a mužů určitý typ dobrovolného závazku pro realizátory 

OP, a pokud ne, měl by se jím stát? 

 V rámci výzkumu jsme se zabývali otázkou, zda představuje horizontální princip podpory rovnosti 

žen a mužů určitý typ dobrovolného závazku a jak by takový závazek měl být konkrétně nastaven. 

Průřezové závazky vycházejí z principu, který je rozšířený zejména v oblasti ekologie a udržitelného 

rozvoje.  

Jedná se o seznam aktivit a opatření (např. tisknout na recyklovaný papír, zvýšit počet online 

meetingů a jednání za účelem snížení uhlíkové stopy), k jejichž naplnění se zaváže firma nebo organizace 

v rámci snahy o prosazování ekologických zásad a principů.  

Na stejném principu mohou fungovat průřezové závazky v oblasti uplatňování horizontálního 

principu podpory rovnosti žen a mužů v rámci nového programového období 2021 – 2030.  

V rámci výzkumu jsme formulovali průřezové závazky tak, aby žadatel bez genderové expertízy mohl 

vybrat závazek, který nejlépe vyhovuje jeho organizaci/ firmě nebo projektu (viz Výzkumná zpráva č. 4), 

například.: 

➢ Zajištění hlídání a podpora účasti rodičů malých dětí (CS) během projektových aktivit (např. přístup 

pro kočárky, přebalovací a kojící koutek) 

➢ Zajištění rovného zastoupení žen a mužů např. v rámci oslovených odborníků/ic, atd. 
➢ Zajištění rovného zastoupení žen a mužů ve veřejných výstupech projektu (panelové diskuze, 

sborníky atp.) 

➢ Používání genderově senzitivního jazyka v informačních materiálech produkovaných v rámci 

projektu (směrem k CS i veřejnosti) 

➢ Vyčlenění části rozpočtu projektu na opatření vedoucí k prosazování genderové rovnosti 

➢ Konzultace prosazování gender mainstreamingu v rámci realizovaného projektu s externí 

genderovou expertkou/expertem 

➢ Evaluace prosazování gender mainstreamingu v rámci realizovaného projektu externí genderovou 
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expertkou/expertem 

➢ Sběr a analýza genderově segregovaných dat o cílové skupině 

➢ Genderová analýza dopadu projektu 

Jakým způsobem má být naplňován a vyhodnocován (z pohledu realizátorů OP)? 

Dohled nad průřezovými závazky a jejich plnění spadá pod gestora horizontálního principu 

podpory rovnosti žen a mužů pro EU fondy, ten v rámci připomínkování každé výzvy určí seznam 

průřezových závazků. Žadatel o podporu si v rámci vyplňování žádosti zvolí ty závazky, které jsou relevantní 

pro jeho projekt a jež je ochoten/schopen v rámci projektu naplnit. Závazky jsou bodově zvýhodněné 

při posuzování žádosti (každý závazek je jinak bodově ohodnocen, což je opět v kompetenci gestora).  

 V rámci realizace projektu se příjemce vyjadřuje k naplňování průřezových principů 

v příslušném/separátním formuláři, který je součástí monitorovacích zpráv a závěrečné zprávy. Gestor HP 

poskytuje jednotlivým ŘO metodickou podporu, která povede k nastavení a vyhodnocení plnění 

horizontálního principu na úrovni projektů. ŘO mají dále možnost na podnět gestora provádět 

monitorovací kontroly na místě, resp. v terénu u příjemce. Nedodržení závazků (při neprokázání závažných 

externích vlivů) může být postihnuto tzv. preventivní sankcí, která by pozastavila platbu příjemci dotace, 

než sjedná nápravu. Další alternativou k preventivní sankci je penalizace 5% sankcí z přidělených 

finančních prostředků za nedodržení závazků (při neprokázání závažných externích vlivů). Návrh 5% 

vychází z výše sankce obvyklé při prohřešcích jiného typu, např. porušení rozpočtové kázně. 

5. 3. 5. Zodpovězení otázek 5. realizační zprávy: Systematické získávání dat v oblasti rovnosti žen 
a mužů v rámci ESIF fondů a vytvoření online nástroje / Manuál systematického sběru dat 

Jakým způsobem systematicky sbírat informace v rámci podpořených organizací o dopadu projektu 
na cíle OP a horizontálního principu? 

Social Reporting Standard108 představuje způsob práce s informacemi pro reportování o činnosti 
organizací. Využívá sestavování výročních zpráv – roční vykazování a hodnocení činnosti organizace – jako 
způsob sledování dlouhodobého dopadu organizace. Společenský příspěvek nevládních organizací 
považuje za ústřední hodnotu. Metoda SRS popsaná v Manuálu pro zpracování zpráv s analýzou 
společenského dopadu je přehledným způsobem zpracovaný postup, jak strukturovat a vyhodnocovat 
informace pro prezentování dopadu organizace na společenskou změnu (včetně cílů OP a horizontálního 
principu). 

Jaké nástroje organizace potřebují, aby mohly systematicky organizovat svoje znalosti o dopadu svých 
aktivit? 

Nástroj (technické řešení sběru dat) musí splňovat všechny předpoklady a podmínky uživatelů/ek, 

aby se stal funkčním prostředím pro jejich každodenní práci. V současné době víme o třech nástrojích, 

které umožňují vhodné nastavení datové platformy, ale s odlišnými možnostmi využití. Pro výběr 

                                                     
108  Social Reporting Standard – Manuál pro zpracování zpráv s analýzou společenského dopadu. Ashoka Česká republika, 2017. 

Dostupné online: https://ashoka.app.box.com/v/srs   

https://ashoka.app.box.com/v/srs
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vhodného prostředí a nastavení nástroje IDM je třeba přemýšlet o datech novým způsobem a rozhodnout 

se, který nástroj je pro vás a vaši organizaci ten nejlepší. 

 
Jaké nástroje jsou efektivní s ohledem na stanovené cíle Dohody? 

 Monitoring informací dle modelu IDM pomůže organizacím při vyplňování monitorovacích zpráv 

nebo jako podklad pro strategické evaluace činnosti organizace. Jedná se o praktickou pomoc 

pro organizace pro systematické sledování všech činností, a pro přehlednou prezentaci dopadu (se 

vztahem ke strategickým cílům). Sledování činnosti organizací s podobným zaměřením a soustředící se 

na naplňování stejných cílů v rámci jedné sítě organizací je velmi výhodné. Zvolené technické řešení 

pro zaznamenávání informací podle IDM záleží na konkrétních potřebách uživatelů. V naší rešerši jsme 

našli tři vhodné nástroje pro zprovoznění platformy (Notion, Coda, CRM). 

Jak nastavit dlouhodobý sběr dat s cílem efektivně a systematicky hodnotit DoP? 

V manuálu pro systematizaci dat v oblasti žen a mužů představujeme model Impact Data 
Monitoring (vytvořený dle Teorie změny) pro sledování dopadu činnosti členských organizací 
a vyhodnocování jejich příspěvků k společenské změně (včetně cílů DoP). Cílem IDM je vytvořit jednotný 
systém monitorování činností, díky kterému dokážete za určité časové období sledovat změnu v daném 
společenském problému (v našem případě rovnosti žen a mužů). Výhody jednotné datové platformy 
zahrnují: 

● Jednoduché monitorování aktivit - skrze společný nástroj pro sběr dat, který umožní propojení 

a sdílení informací v logice řetězce dopadu, 

● Shromažďovaní informaci o cílových skupinách - prostřednictvím organizací pracující s cílovými 

skupinami, 

● Možnosti vyhodnocovaní úspěšností aktivit a intervencí - skrze pravidelně prováděné reflexe 

a evaluace, 

● Systematizování informací a prezentace dopadu - s využitím metody SRS 

Bližší informace naleznete v Manuálu systematického sběru dat obsahující metodiku IDM a její aplikaci 

v rámci vzniku datové platformy. 
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6. Závěr  

Závěrečná zpráva překládá závěry založené na výzkumných zjištěních ze studia dokumentů, 

rozhovorů s relevantními zástupci/kyněmi státní správy a zkušenostech relevantních organizací, které se 

prosazování rovnosti žen a mužů věnují řadu let a mají zkušenosti s čerpáním EU fondů za několik 

operačních období. Tyto experti/ky nám pomohli identifikovat hlavní nedostatky nastavení OP 

při sledování společenského dopadu a zároveň ukázat pozitivní příklady pro efektivní nastavení budoucích 

výzev a horizontálních principů. Našim společným cílem je přitom zvýšit dopad realizovaných intervencí 

jak na straně řešitelů, tak příjemců, zejména pak s ohledem na realizaci společenské změny genderové 

rovnosti. 

Věříme, že tato tříletá úzká spolupráce v rámci projektu Reflexe ESIF fondů na postavení žen 

a mužů přispěla mimo jiné k lepšímu porozumění a prohloubení spolupráce mezi státní správou 

a nevládními organizacemi, které jsou pro řešení společenských problémů a poskytování pomoci 

potřebným cílovým skupinám klíčové. Posilování role občanské společnosti, resp. nevládních organizací, 

patří k hlavním principům vyspělé demokracie.  
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https://www.esfcr.cz/vyzva-130-opz  

https://www.dotaceeu.cz/getattachment/Evropske-fondy-v-CR/KOHEZNI-POLITIKA-PO-ROCE-2020/s/Verejna-konzultace-k-prvnimu-navrhu-Dohody-o-partn/Dohoda-o-partnerstvi-2021-2027-%E2%80%93-rijen-2020.pdf.aspx?lang=cs-CZ
https://www.dotaceeu.cz/getattachment/Evropske-fondy-v-CR/KOHEZNI-POLITIKA-PO-ROCE-2020/s/Verejna-konzultace-k-prvnimu-navrhu-Dohody-o-partn/Dohoda-o-partnerstvi-2021-2027-%E2%80%93-rijen-2020.pdf.aspx?lang=cs-CZ
https://www.dotaceeu.cz/getattachment/Evropske-fondy-v-CR/KOHEZNI-POLITIKA-PO-ROCE-2020/s/Verejna-konzultace-k-prvnimu-navrhu-Dohody-o-partn/Dohoda-o-partnerstvi-2021-2027-%E2%80%93-rijen-2020.pdf.aspx?lang=cs-CZ
https://bit.ly/3cP5ozi
https://www.mpsv.cz/documents/20142/848077/anal2018p1.pdf/1c0383ca-67ca-c139-65c6-b2d4d5e75473
https://www.esfcr.cz/vyzva-031-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-041-opz
https://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp568.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_14962_2019_INIT&from=ET
https://ssir.org/articles/entry/collective_impact
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/3e0f0610-a55a-494d-883d-fd80afe90674/Dohoda-o-partnerstvi-(5-revize,-duben-2019).pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/3e0f0610-a55a-494d-883d-fd80afe90674/Dohoda-o-partnerstvi-(5-revize,-duben-2019).pdf.aspx?ext=.pdf
http://www.dejmezenamsanci.cz/
http://idea.cerge-ei.cz/zpravy/rozdilne-ekonomicke-dopady-krize-covid-19-na-muze-a-zeny-v-cesku
http://idea.cerge-ei.cz/zpravy/rozdilne-ekonomicke-dopady-krize-covid-19-na-muze-a-zeny-v-cesku
https://www.soc.cas.cz/aktualita/dopady-opatreni-proti-pandemii-na-zeny-muze-na-trhu-prace
https://cutt.ly/Uj00GCo
https://cutt.ly/tj01Fte
https://www.mmr.cz/getmedia/dda4e489-df77-4be3-b09d-bb9fec5b6323/esi_fondy_v_kostce_isbn-web.pdf
https://czlobby.cz/cs/zpravy/fakta-zdroje-k-tematu-predskolnich-zarizeni-pro-deti-%20od-dvou-let
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/CZ
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/CZ
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem180/default/table?lang=en
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/725ab4ec-ee5b-40a3-9988-12421170ae2f/CZL_Vystup_8_final.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/725ab4ec-ee5b-40a3-9988-12421170ae2f/CZL_Vystup_8_final.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.czso.cz/documents/10180/95632581/063009-18.pdf/0f4ba681-c6b3-4226-b81e-6634cac046fb?version=1.2
https://www.czso.cz/documents/10180/95632581/063009-18.pdf/0f4ba681-c6b3-4226-b81e-6634cac046fb?version=1.2
https://www.esfcr.cz/vyzva-130-opz


 
 

53 
 

24. Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů v hl. m. Praze 

https://www.esfcr.cz/vyzva-131-opz  

25. Indikátory - co bylo podpořeno 
 https://dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/indikatory 

26. Kapacity v mateřských školkách nestačí ani pro tříleté 

https://czlobby.cz/cs/zpravy/tz-kapacity-v-materskych-skolkach-nestaci-ani-pro-trilete 

27. Koncepce rodinné politiky. 
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Koncepce_rodinne_politiky.pdf/5d1efd93-3932-e2df-2da3-
da30d5fa8253  

28. National Reform Programme of the Czech Republic 2019 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester- national-reform-programme-czech-
republic_en.pdf   

29. Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 
https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/nkr.pdf 

30. Budování kapacit a profesionalizace NNO 
https://www.esfcr.cz/vyzva-031-opz 

31. Operační program zaměstnanosti 2014 – 2020 
https://www.mvcr.cz/soubor/opz-2014-2020-final-pdf.aspx 

32. Pozice České republiky k návrhu legislativy fondů EU pro období 2021–2027 
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/fa0aef65-1ae9-4e08-8b06-e1ca5871f375/Pozice-Ceske-republiky-k-navrhu-
legislativy_1.pdf.aspx?ext=.pdf 

33. Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů – Praha  
https://www.esfcr.cz/vyzva-051-opz  

34. Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů - méně rozvinuté regiony 
https://www.esfcr.cz/vyzva-050-opz  

35. Roste počet vysokoškolaček i podnikatelek 
https://www.czso.cz/csu/czso/roste-pocet-vysokoskolacek-i-podnikatelek 

36. Rozdílné ekonomické dopady krize covid-19 na muže a ženy v Česku 
https://idea.cerge-ei.cz/images/COVID/IDEA_Gender_dopady_covid-19_cerven_21.pdf 

37. Rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR 
https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/gpg_studie_2.pdf  

38. Sexistická reklama, 2020 

http://zenskaprava.cz/files/Sexisticka%CC%81-reklama.pdf  

39. Social Reporting Standard – Manuál pro zpracování zpráv s analýzou společenského dopadu 
https://ashoka.app.box.com/v/srs 

40. Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu 
https://www.esfcr.cz/vyzva-061-opz 

41. Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v hl. městě Praze 
https://www.esfcr.cz/vyzva-062-opz 

42. Standard genderového auditu 
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Standard-
genderovehoauditu_V2_brezen-2016.pdf 

43. Strategická evaluace OPZ II 
[https://www.esfcr.cz/documents/21802/11509210/Strategická+evaluace+OPZ+II.pdf/fd9b6944-1334-474f-a612-
4fea7141311a?t=1563979103724 

44. Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 
https://www.esfcr.cz/file/8988/ 

45. Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030 
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Strategie_rovnosti_zen_a_muzu.pdf 

46. Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Strategie-pro-rovnost-zen-a-
muzu-v-CR-na-leta-2014-2020.pdf 

47. Vyjádření ČŽL k novele o dětských skupinách 

https://www.esfcr.cz/vyzva-131-opz
https://dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/indikatory
https://czlobby.cz/cs/zpravy/tz-kapacity-v-materskych-skolkach-nestaci-ani-pro-trilete
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Koncepce_rodinne_politiky.pdf/5d1efd93-3932-e2df-2da3-da30d5fa8253
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Koncepce_rodinne_politiky.pdf/5d1efd93-3932-e2df-2da3-da30d5fa8253
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-%20national-reform-programme-czech-republic_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-%20national-reform-programme-czech-republic_en.pdf
https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/nkr.pdf
https://www.esfcr.cz/vyzva-031-opz
https://www.mvcr.cz/soubor/opz-2014-2020-final-pdf.aspx
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/fa0aef65-1ae9-4e08-8b06-e1ca5871f375/Pozice-Ceske-republiky-k-navrhu-legislativy_1.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/fa0aef65-1ae9-4e08-8b06-e1ca5871f375/Pozice-Ceske-republiky-k-navrhu-legislativy_1.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.esfcr.cz/vyzva-051-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-050-opz
https://www.czso.cz/csu/czso/roste-pocet-vysokoskolacek-i-podnikatelek
https://idea.cerge-ei.cz/images/COVID/IDEA_Gender_dopady_covid-19_cerven_21.pdf
https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/gpg_studie_2.pdf
http://zenskaprava.cz/files/Sexisticka%CC%81-reklama.pdf
https://ashoka.app.box.com/v/srs
https://www.esfcr.cz/vyzva-061-opz
https://www.esfcr.cz/vyzva-062-opz
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Standard-genderovehoauditu_V2_brezen-2016.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Standard-genderovehoauditu_V2_brezen-2016.pdf
https://www.esfcr.cz/documents/21802/11509210/Strategick%C3%A1+evaluace+OPZ+II.pdf/fd9b6944-1334-474f-a612-4fea7141311a?t=1563979103724
https://www.esfcr.cz/documents/21802/11509210/Strategick%C3%A1+evaluace+OPZ+II.pdf/fd9b6944-1334-474f-a612-4fea7141311a?t=1563979103724
https://www.esfcr.cz/file/8988/
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Strategie_rovnosti_zen_a_muzu.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Strategie-pro-rovnost-zen-a-muzu-v-CR-na-leta-2014-2020.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Strategie-pro-rovnost-zen-a-muzu-v-CR-na-leta-2014-2020.pdf
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https://czlobby.cz/cs/projekty/vyjadreni-czl-k-novele-o-detskych-skupinach-zmene-zakona-2472014  

48. Vývoj českého trhu práce - 3. čtvrtletí 2020 
https://www.czso.cz/documents/10180/122733956/cpmz120420_analyza.pdf/a4e4303d-8458-4004-8997-
29c55d516a17?version=1.0 

49. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 1. čtvrtletí 2019 
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/zamestnanost-a-nezamestnanost-podle-vysledku-vsps-1-ctvrtleti-2019 

50. Zpráva o České́ republice 2019 
https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/2019-european-semester-country-report-czech-
republic_cs.pdf  

Seznam zkratek 

CS  Cílová skupina 
CRM  Customer relationship management // Řízení vztahů se zákazníky  
ČSÚ  Český statistický úřad 
ČŽL  Česká ženská lobby 
DOP  Dohoda o partnerství 
EIGE  European Institute for Gender Equality 
ESF  Evropský sociální fond 
ESIF  Evropské strukturální a investiční fondy 
EU  Evropská Unie 
GDPR  General Data Protection Regulation // Obecné nařízení o ochraně údajů 
HCD  Human Centered Design // Design zaměřený na člověka 
HP  Horizontální princip 
ICT  Information and Communication Technologies // Informační a komunikační technologie 
IDEA CERGE-EI Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu 
IDM  Impact Data Monitoring // Monitorování dopadu činnosti 
IROP  Integrovaný regionální operační program 
MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 
MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MZ  Ministerstvo zdravotnictví 
NKR  Národní koncepce realizace politiky soudržnosti 
NNO  Nevládní neziskové organizace 
NOK  Národní orgán pro koordinaci 
OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
OP  Operační program 
OP JAK  Operační program Jan Amos Komenský 
OP TP  Operační program Technická pomoc 
OP VVV  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
OP Z  Operační program Zaměstnanost 
OSF  Open Society Foundations 
OSN  Organizace spojených národů 
OSVČ  Osoba samostatně výdělečně činná 
PC  Politický cíl 
PRMŽ  Podpora rovnosti mužů a žen 
RD  Rodičovská 
ŘO  Řídící orgán 
SRS  Social Reporting Standard // Standard sociálního výkaznictví  
TC  Tematický cíl 
ÚV ČR  Úřad vlády Česká republika 
VŠPS  Výběrové šetření pracovních sil 
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