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Úvod

Hana Stelzerová



8 Úvod

 1 OSN 1979. Úmluva o odstranění všech fo-
rem diskriminace žen. Dostupné online 
[vid. 1. 6. 2021] z https://www.osn.cz/ 
wp-content/uploads/2015/03/umluva-o- 
odstraneni-vsech-forem-diskriminace-zen.pdf.

 2 Více informací na: https://czlobby.cz/cs/ 
spolupracujeme/cedaw-2016.

 3 ČŽL 2015. Stínová zpráva o stavu genderové 
rovnosti v České republice v roce 2015, str. 14. 
Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
czlobby.cz/cs/dokumenty/stinova-zprava- 
o-stavu-genderove-rovnosti-v-ceske- 
republice-v-roce-2015.

Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v roce 2021 je publikace vydaná střešní orga-
nizací Česká ženská lobby, která v současnosti sdružuje 36 členských organizací a která 
hájí a propaguje práva žen v ČR již více než třináct let. 

Stínovou zprávu společně vytvořily autorky z řad oborových organizací, které se tématu 
věnují z odborného i profesního hlediska, a přináší tak komplexní analytický pohled a infor-
mace přímo z terénu. Cílem je vyhodnotit posun genderové rovnosti v ČR za posledních 5 let. 
Zpráva vzniká periodicky díky iniciativě nevládních organizací, které tak reagují na přezkum 
Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen1 a přináší nezávislý pohled na stav gen- 
derové rovnosti v ČR. Poslední národní přezkum stavu diskriminace žen proběhl na jaře 2016 
za účasti zástupkyň České ženské lobby.2 Od té doby se kontinuálně věnujeme zlepšení si-
tuace v ČR a společně s dalšími posilujeme práva a postavení žen v naší společnosti. 

Zpráva se věnuje reflexi naplňování jednotlivých článků úmluvy, ale je strukturovaná 
tematicky – kapitoly odkazují na příslušné články úmluvy. Jednotlivé kapitoly přinášejí 
stručný pohled na daný společenský problém, který je doložený daty a fakty či žitou zku-
šeností konkrétních organizací pracujících s cílovou skupinou žen a vyhodnocují posun od 
roku 2016. Na závěr každé kapitoly je prezentován návrh doporučení pro zavedení nebo 
posílení konkrétních opatření vedoucích k nápravě diskriminace žen v dané oblasti.

Ve stínové zprávě nejsou zahrnuté všechny oblasti genderové rovnosti, například 
oproti zprávě z roku 2015. Nemáme ani ambici pokrýt všechna témata vyčerpávajícím 
způsobem – naším cílem bylo vyhodnotit zejména témata, která vycházejí z expertizy 
našich členských organizací, a nabídnout přehled poznatků z praxe, které jiná souhrnná 
publikace neobsahuje. 

  Co je genderová rovnost 

Definici genderové rovnosti tak, jak ji pojímáme a chápeme v rámci stínové zprávy (ale 
i naší činnosti), převezmeme z naší předešlé stínové zprávy od doc. PhDr. Ireny Sme-
táčkové, Ph.D.3

Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice v letech 2016–2020 identi-
fikuje aktuálně existující problémy týkající se žen a mužů (respektive různých skupin 

https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/umluva-o-odstraneni-vsech-forem-diskriminace-zen.pdf
https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/umluva-o-odstraneni-vsech-forem-diskriminace-zen.pdf
https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/umluva-o-odstraneni-vsech-forem-diskriminace-zen.pdf
https://czlobby.cz/cs/spolupracujeme/cedaw-2016
https://czlobby.cz/cs/spolupracujeme/cedaw-2016
https://czlobby.cz/cs/dokumenty/stinova-zprava-o-stavu-genderove-rovnosti-v-ceske-republice-v-roce-2015
https://czlobby.cz/cs/dokumenty/stinova-zprava-o-stavu-genderove-rovnosti-v-ceske-republice-v-roce-2015
https://czlobby.cz/cs/dokumenty/stinova-zprava-o-stavu-genderove-rovnosti-v-ceske-republice-v-roce-2015
https://czlobby.cz/cs/dokumenty/stinova-zprava-o-stavu-genderove-rovnosti-v-ceske-republice-v-roce-2015


9Úvodžen a mužů), jejichž odstraněním by se česká společnost přiblížila genderové rovnosti. 
Genderovou rovnost můžeme definovat pomocí následujících tří parametrů:

 – sociální postavení, práva, povinnosti a příležitosti skupiny mužů a žen jsou ob-
dobné,

 – konkrétní ženy a muži nejsou znevýhodňováni a diskriminováni kvůli své genderové 
příslušnosti,

 – gender jako společensky třídící princip je relativně nevýznamný.
Vzhledem k tomu, že rovné příležitosti žen a mužů nejsou vyčerpávajícím pojmem, 

přikláníme se k používání pojmu genderová rovnost. Ten v sobě zahrnuje jak rovné 
příležitosti, tak rovné výsledné postavení. Zároveň je toto označení vhodnější i proto, 
že neoperuje s ženami a muži, nýbrž s pojmem gender. V praxi se gender jako třídící 
společenský princip vždy kombinuje s dalšími, jako je etnicita, věk, sociální vrstva či 
postižení. Označení genderová rovnost tak zastřešuje nejen rovnost žen a mužů obecně, 
ale také rovnost různých dílčích skupin žen a mužů. (Pokud se nicméně dále v textech 
se souslovím „rovnost žen a mužů“ setkáte, pak je to v synonymním významu k gende-
rové rovnosti – pozn. editorky.)

MARGINAlIZoVANé sKuPINy ŽeN
Stínová zpráva se věnuje diskriminaci znevýhodněných skupin žen a přináší dvě rozsáh-
lejší kapitoly zaměřené na Romky a migrantky. Tyto ženy podléhají strukturálním nerov-
nostem, jimž čelí rovněž majoritní skupina žen ve společnosti, avšak na tyto skupiny 
žen dopadají vícenásobně hůře. Nerovnosti, s nimiž se tyto skupiny žen potýkají, jdou 
napříč tématy dalších kapitol, ale věnujeme se jim ve specifických průřezových kapitolách.  
Ve svých životech čelí romské ženy a migrantky diskriminaci pro svůj gender i etnický, 
kulturní a sociální původ. V současnosti představují nejvíce znevýhodněné skupiny žen 
v naší společnosti, což se odráží na jejich ekonomickém a společenském postavení. 

DoPADy CoVID-19 NA GeNDeRoVou RoVNos T
Stínová zpráva vznikala v druhé polovině roku 2020, kdy naše společnost zažívala první 
a následně druhou vlnu pandemické krize covid-19. Již tehdy bylo zřejmé, že krize má 
přímý dopad na postavení žen ve společnosti a prohlubování genderových nerovností. 



10 Úvod Proto jsme v roce 2021 znovu revidovali některé z kapitol, abychom přinesli nejnovější 
informace týkající se dopadu covid-19 na genderovou rovnost. Pandemická krize stále 
pokračuje, a proto započatý trend bude velmi pravděpodobně dále rozevírat nůžky mezi 
bohatými a chudými, různými profesemi, sociálními skupinami, národnostmi, a zejména 
mezi muži a ženami.

Česká ženská lobby a její členské organizace situaci dále monitorují, a především usi-
lují o zmírňování  a řešení těchto problémů – a to jak na politické úrovni, mimo jiné pros- 
třednictvím vládní Pracovní skupiny k dopadům pandemie COVID-19, v níž má ČZL svou 
zástupkyni, tak svou odbornou prací, praktickou pomocí či poradenstvím v terénu.



1. kapitola 
Institucionální zajištění 

rovnosti žen a mužů
Vztahuje se k článku úmluvy: 1

Veronika Šprincová



12 1. kapitola Dostatečné kapacity (finanční, lidské či expertní) jsou zásadním předpokladem pozitiv-
ního vývoje v oblasti rovnosti žen a mužů. Struktura institucionálního zabezpečení této 
agendy na všech úrovních ani v letech 2015–2020 nedoznala zásadnějších změn a opět 
se potvrdilo, že směřování politik v této oblasti není dostatečně systematické a je do 
značné míry navázáno na osobní nasazení konkrétních lidí či politických sil. Ve sledova-
ném období docházelo spíše k nahrazování progresivnějších osob konzervativně smýš-
lejícími, což se projevilo i v nižší ochotě téma rovnosti žen a mužů řešit systémově.

  Vládní úroveň 

V letech 2015 až 2020 došlo ke stabilizaci agendy v tom směru, že po celé období zůs- 
tala v gesci Úřadu vlády, což zabránilo opakované paralyzaci způsobené přesouváním 
agendy. V letech 2015–2017 zaštiťoval agendu ministr pro lidská práva, rovné příleži-
tosti a legislativu, tento post však nebyl po skončení funkčního období vlády obnoven.1 
Po pěti letech se tak hlavní odpovědnost za téma vrátila z ministerské úrovně na úroveň 
zmocněnkyně pro lidská práva, což agendu oslabilo. 

Poradním orgánem po celé období zůstává Rada vlády pro rovnost žen a mužů, v jejímž 
složení a fungování nedošlo k výraznějším změnám. S ohledem na zrušení postu ministra/
ministryně pro lidská práva došlo ke změně ve vedení Rady, jejímž předsedou se v roce 
2018 stal sám premiér Andrej Babiš. To by v principu mělo znamenat posílení vlivu Rady 
i důležitosti diskutovaných agend, v praxi však žádný pozitivní posun nenastal. Premiér 
stojí v čele celé řady poradních orgánů vlády, což mu neumožňuje věnovat se všem díl-
čím agendám do detailu, navíc je to časově náročné, což ztěžuje fungování Rady.

Vedle RVRP je nutné zmínit i Radu vlády pro lidská práva (RLP), pod kterou spadá 
Výbor pro sexuální menšiny. Dosud se však nepodařilo systematicky provázat činnost 
obou těchto rad a jejich výborů. 

odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR (Odbor) se stejně jako v předchozím ob-
dobí stále potýká s nedostatečnými kapacitami a neochotou navyšovat počet pracov-
ních míst, zejména garantovaných systemizovaných pozic. Fungování Odboru je tak 
do značné míry závislé na realizaci projektů, což zásadně ohrožuje jeho existenci do 
budoucna. Za minulé období byl jako jednoznačně pozitivní krok označen vznik Vládní 

 1 Tento krok byl v souladu s předvolebním pro-
gramem hnutí ANO, které získalo ve volbách 
v roce 2017 největší podporu a mělo tak 
klíčovou úlohu při sestavování obou násle-
dujících vlád. V předvolebním programu se 
doslova píše „Zrušíme funkci ministra pro 
lidská práva, rovné příležitosti a legisla-
tivu a Legislativní radu vlády a veškerou 
agendu přesuneme pod Ministerstvo spra-
vedlnosti.“ Program hnutí ANO pro volby do 
Poslanecké sněmovny 2017, dostupné online 
[vid. 1. 6. 2021] z https://www.anobudelip.
cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano- 
pro-volby-do-poslanecke-snemovny.pdf.

https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-pro-volby-do-poslanecke-snemovny.pdf
https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-pro-volby-do-poslanecke-snemovny.pdf
https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-pro-volby-do-poslanecke-snemovny.pdf


131. kapitola strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014–2020, její naplňování však není zcela 
uspokojivé. Obecně lze konstatovat, že jak samotná strategie, tak na ni navazující 
akční plány jsou kvalitně zpracované ve spolupráci s experty a expertkami v daných 
oblastech. Totéž platí i pro přípravu návazné strategie pro léta 2021–2030. Chybí však 
vůle k zavádění klíčových pozitivních opatření, která se do konečné verze dokumentů 
ani nedostala. Nedostatečná je i politická vůle k plnění úkolů ve strategických doku-
mentech obsažených.

Na úrovni jednotlivých ministerstev stále působí koordinátoři a koordinátorky 
rovnosti žen a mužů, přičemž jejich pracovní zařazení i objem úvazků, které mohou 
skutečně věnovat této problematice, se i nadále výrazně liší. Rozdíly panují i ve složení 
a aktivitě pracovních skupin k rovným příležitostem žen a mužů. V roce 2018 byl proto 
schválen Standard pozice rezortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů, 
který upravuje minimální standardy pro tuto pozici. Pravidelný monitoring naplňování 
Standardu však ukazuje, že k výraznějšímu zlepšení nedošlo – zejména proto, že v da-
ném období nebyl Standard závazný, ale pouze doporučující.

  Veřejná ochrana práv

Veřejný ochránce práv se stal v roce 2009 na základě antidiskriminačního zákona (ČR 
2009) národním orgánem pověřeným agendou genderové rovnosti ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES. Od roku 2014 vykonávala tuto funkci Anna 
Šabatová, v roce 2020 ji vystřídal její dosavadní zástupce Stanislav Křeček, který se 
k poslání úřadu a rovnosti žen a mužů staví značně skepticky. Nelze tak tedy očekávat 
jeho aktivní roli při monitoringu aktuální situace či vytváření a prosazování politik ve-
doucích k odstraňování diskriminace na základě pohlaví.

PARlAMeNTNí ÚRoVeň
V Poslanecké sněmovně i nadále funguje Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a ná-
rodnostní menšiny, jejíž vedení je však aktuálně konzervativní, ani na této úrovni tedy 
nelze očekávat aktivní prosazování rovnosti žen a mužů. V Senátu nemá v současné době 
rovné příležitosti (žen a mužů) výslovně v gesci žádný z jeho orgánů. V obou případech 



14 1. kapitola je rovnost žen a mužů součástí širší „zbytkové“ agendy, což často v praxi vede k jejímu 
zneviditelnění.

KRA jsKá A Mís TNí ÚRoVeň
Institucionální zabezpečení na krajské a místní úrovni není nijak formálně ukotveno a je 
zcela na vedení daných samosprávných celků, zda a jak tuto agendu ošetřují. Od roku 2015 
dochází i na této úrovni spíše ke stagnaci, což odráží i soutěž Úřad na cestě k rovnosti 
(dříve Úřad roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem) vyhlašovaná Ministerstvem 
vnitra (od roku 2019 ve spolupráci s Institutem pro veřejnou správu), při níž úřady často 
vykazují aktivity, které s prosazováním rovnosti žen a mužů souvisejí jen okrajově nebo 
jdou podporováním stereotypních rolí dokonce přímo proti ní. V předchozím období řada 
úřadů zavedla pozitivní změny jak dovnitř úřadů, tak směrem k veřejnosti, ukazuje se 
však, že zde zpravidla chybí hlubší pochopení problematiky a důvodů, proč by měla být 
prosazována. Navíc podobně jako v případě parlamentní úrovně i na úrovni samospráv 
dochází ke (strategickému) zahrnování rovnosti žen a mužů pod širší agendu a dochází 
tak k jejímu zneviditelnění.

s TáTNí ÚřAD INsPeKCe PRáCe A ÚřADy PRáCe 
Stále platí, že Státní úřad inspekce práce a úřady práce nejsou systematicky včleněny do 
agendy prosazování rovnosti žen a mužů. K výraznější změně – ať již v institucionálním 
nastavení, či ve snížení nerovností – nepomohla ani realizace projektu 22 % k rovnosti 
Ministerstvem práce a sociálních věcí zaměřeného na snižování nerovnosti v odměňo-
vání žen a mužů.

  Dotační politika

Genderová rovnost je i nadále horizontálním tématem evropských strukturálních fondů, 
zvláště pak ESF, stále však platí, že je tento princip naplňován spíše formálně. Přímo na rov-
nost žen a mužů jsou alokovány prostředky v Operačním programu Zaměstnanost 2014–2020, 
jejichž část však byla v průběhu programového období převedena na podporu dětských sku-
pin a část prostředků do jiných tematických prioritních os. Zásadnější pozitivní dopad nemělo 



151. kapitola ani zpracování standardu genderového auditu, z jehož aktuální verze vypadla podmínka 
vzdělání v oboru genderová studia a/nebo členství v Genderové expertní komoře ČR.

Výraznou proměnou prošlo financování agendy z národních zdrojů. V roce 2013 byl 
ještě na Ministerstvu práce a sociálních věcí zřízen dotační program na podporu aktivit 
nevládních neziskových organizací v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů s celko-
vou alokací 5 milionů korun. Tento dotační program byl zachován i po přesunu Odboru 
na Úřad vlády a jeho alokace byla dokonce zvýšena na 7 milionů korun. Po volbách 
v roce 2017 a jmenování nové vlády se však situace změnila. Při projednávání rozpočtu 
na rok 2018 podal opoziční poslanec návrh na přesun těchto prostředků na sport, ten 
však nebyl úspěšný. Dotace se však dostala do centra pozornosti politiků a političek, 
médií i veřejnosti a situace se opakovala i v roce 2018, kdy byl však již návrh schválen 
a celková alokace se tak v rozpočtu snížila na 2 miliony korun, a v roce 2019, kdy sám 
Úřad vlády do rozpočtu navrhl alokaci jen ve výši 2 miliony korun. Ve výzvě na rok 2021 
je uvedena alokace 7 milionů korun ovšem s dovětkem, že se výše může měnit v návaz-
nosti na schvalování státního rozpočtu.

PoZITIVA I  PRobléMy
Z výše uvedeného je zřejmé, že struktura institucionálního zabezpečení byla v uplynu-
lém období ve svých hlavních rysech poměrně stabilní a že nabízí základní oporu prosa-
zování politiky genderové rovnosti. Pozitivní je i existence vládní strategie a příprava 
návazného dokumentu, do níž jsou zapojena jak samotná ministerstva, tak i experti 
a expertky. Pozitivem je i zachování dotačního programu Úřadu vlády určeného přímo 
na aktivity v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů.

Institucionální zabezpečení agendy dlouhodobě stagnuje a se zrušením postu mi-
nistra/ministryně pro lidská práva došlo k oslabení této agendy. Stále platí, že ochota 
prosazovat konkrétní opatření je spojena s konkrétními osobami a mírou jejich nasa-
zení. Politická vůle se tématu systematicky věnovat v posledních letech slábne. Jsou 
sice schváleny kvalitní strategické dokumenty, které však nejsou v praxi naplňovány 
nebo jsou naplňovány pouze formálně. Situace kolem schvalování alokace dotačního 
programu ukazuje, že politická reprezentace ve většině nerozeznává důležitost tématu 
a staví se k němu spíše negativně.
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 – Zajistit dostatečné financování agendy rovnosti žen a mužů. Dále rozvíjet, posilovat 
a stabilizovat institucionální zajištění agendy na všech úrovních. 

 – Systematicky sbírat data členěná dle pohlaví, aby bylo možné efektivně sledovat vývoj 
situace v různých oblastech.

 – Institucionálně stabilně ukotvit agendu rovnosti žen a mužů a gender mainstreamingu, 
a to jak centrálně (především obnovit post ministra/ministryně pro lidská práva), tak 
na úrovni samospráv.

 – Posílit kompetence Rady vlády pro rovnost žen a mužů jakožto pracovního a poradního 
orgánu vlády, zejm. posílit její roli při monitorování plnění úkolů souvisejících s její 
působností.

 – Zajistit udržitelnost, další fungování a rozvoj Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády 
po personální stránce (více systematizovaných pozic).

 – Zvýšit úvazky koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů na ministerstvech tak, 
aby mohli efektivně prosazovat rovnost žen a mužů jak dovnitř úřadu, tak v příslušných 
agendách.

 – Průběžně vzdělávat osoby, které mají prosazování rovnosti žen a mužů v náplni práce 
a poskytovat jim metodickou podporu z Odboru či od externích expertů a expertek.

 – Důsledně uplatňovat metodiku hodnocení genderových dopadů.
 – Zabezpečit dostatečné kapacity Kanceláře veřejného ochránce práv na práci v oblasti 

rovného zacházení na základě pohlaví a rozšířit pravomoci VOP o možnost zastupovat 
oběti diskriminace před soudem či podávat veřejnou žalobu ve věcech diskriminace.

 – Sestavovat veřejné rozpočty s ohledem na principy genderového rozpočtování.
 – Rozvíjet spolupráci státní správy, samosprávy, akademických pracovišť a podnikatelské 

sféry v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů.
 – Připravit a projednat komplexní návrh zákona o rovnosti žen a mužů/genderové rovnosti.
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2. kapitola 
Zastoupení žen v politice
Vztahuje se k článku úmluvy: 7



192. kapitola   Vývoj zastoupení žen a mužů v zastupitelských  
a výkonných orgánech v letech 2015–2020

Vyvážené zastoupení žen a mužů v politice je klíčové a do značné míry určující i pro ostatní 
společenské oblasti. Právě zde se totiž rozhoduje o směřování celé společnosti. Nedosta-
tečné zastoupení žen představuje demokratický deficit, jelikož ženám není umožněno 
podílet se na rozhodnutích, která dopadají i na jejich životy. V současné době se tak do 
politiky promítají převážně životní zkušenosti a zájmy mužů.

Zastoupení žen v české politice se v období let 2015–2020 opět mírně zvýšilo, v me-
zinárodním měřítku se však Česká republika neposunula kupředu, dle dat Evropského 
institutu pro rovnost žen a mužů1 se index v kategorii moc snížil z 32 (2015) na 26,1 
(2019)2. V žebříčku Meziparlamentní unie3 byla Česká republika začátkem roku 2015 na 
73. místě, v lednu 2019 o dvanáct míst níže, tedy na 85. místě. V žebříčku Světového 
ekonomického fóra4 pak celkové umístění České republiky dlouhodobě zhoršuje právě 
nevyrovnané zastoupení žen a mužů v politice.5

Volby do evropského parlamentu6 proběhly v roce 2019. Zatímco celkový podíl no-
minovaných žen klesl na necelých 24 % (nejmenší podíl od roku 2004), zastoupení žen 
mezi poslankyněmi EP dosáhlo v roce 2019 historického maxima – bylo zvoleno 33,3 % 
žen a Česká republika tak poprvé v historii na nějaké úrovni rozhodování prolomila kri-
tickou 30% hranici.

Výraznými změnami prošlo též zastoupení žen ve Vládě ČR. Za uplynulé období se 
vystřídaly tři vlády a počet žen v nich narůstal – ve vládě Bohuslava Sobotky byl prů-
měrný podíl žen 19,2 %, v následujících vládách Andreje Babiše byl podíl žen v první 
vládě 26,7 %, v druhé vládě k 15. 8. 2020 průměrně 28,6 %7. 

Tabulka 1: Zastoupení žen ve vládách

Podíl žen při 
jmenování vlády

Průměr za celé 
funkční období

Počet ministryň 
ve funkci po celé období

2007–2009 22,2 % 20,8 % 1

2009–2010 17,6 % 19,0 % 3

 1 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021]  
z https://eige.europa.eu/gender-equality

-index/2019/CZ
 2 Celkový index všech kategorií se snížil z 56,7 

(2015) na 55,7.
 3 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z http:// 

archive.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htm.
 4 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z http://

www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_ 
2020.pdf.

 5 V roce 2015 se umístila v kategorii politické 
participace žen na 83. místě, v roce 2016 
na 85. místě, v roce 2017 na 91. místě, 
v roce 2018 na 87. místě a v roce 2019 na 
77. místě.

 6 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https:// 
padesatprocent.cz/cz/statistiky/ 
zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice/ 
evropsky-parlament/ep-2019.

 7 Celkem bylo do vlády od začátku funkčního 
období jmenováno 6 žen, 2 ministryně 
úřadují od začátku období, 2 úřad přebraly 
a 2 z úřadu odstoupily.

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/CZ
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/CZ
http://archive.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htm
http://archive.ipu.org/wmn-e/classif-arc.htm
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
https://padesatprocent.cz/cz/statistiky/zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice/evropsky-parlament/ep-2019
https://padesatprocent.cz/cz/statistiky/zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice/evropsky-parlament/ep-2019
https://padesatprocent.cz/cz/statistiky/zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice/evropsky-parlament/ep-2019
https://padesatprocent.cz/cz/statistiky/zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice/evropsky-parlament/ep-2019
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 8 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021]  
z https://padesatprocent.cz/cz/statistiky/
zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice/senat-cr/
senat-2016.

 9 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021]  
z https://padesatprocent.cz/cz/statistiky/
zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice/ 
poslanecka-snemovna/ps-2017.

 10 Data k 15. 8. 2020.
 11 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021]  

z https://padesatprocent.cz/cz/statistiky/
zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice/krajska- 
zastupitelstva.

 12 Data k 15. 8. 2020. V Plzeňském kraji je po 
odstoupení hejtmana pověřena výkonem 
funkce náměstkyně. Podíl žen ve vedení 
krajů tedy aktuálně činí 23 %.

 13 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https:// 
padesatprocent.cz/cz/statistiky/zastoupeni- 
zen-a-muzu-v-politice/komunalni- 
zastupitelstva/komunal-2018.

 14 Data k 15. 8. 2020.

Podíl žen při 
jmenování vlády

Průměr za celé 
funkční období

Počet ministryň 
ve funkci po celé období

2010–2013 0 % 10,3 % 0

2013 6,7 % 6,7 % 1

2013–2014 17,6 % 23,8 % 1

2014–2017 17,6 % 19,2 % 1

2017–2018 26,6 % 26,6 % 4

2018–nyní 26,6 % 28,6 % 2

Zdroj dat: Webové stránky Vlády ČR (www.vlada.cz), tabulka autorka

Podíl žen nominovaných ve volbách do senátu Parlamentu ČR8 v roce 2016 činil 18,5 % 
a podíl zvolených žen byl historicky nejvyšší od roku 2006, a to 22,2 %; historického 
maxima dosáhl i celkový podíl senátorek, činil však pouhých 19,8 %. V následujících 
volbách v roce 2018 klesl podíl nominovaných žen na 17,8 % (z nichž do druhého kola 
postoupilo 20 %) a podíl zvolených žen byl dramaticky nízký, pouhých 7,4 %.  Celkový 
podíl žen v Senátu PČR tak poklesl na 16 %. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR9 proběhly na podzim roku 2017 a nedošlo k žádné dramatické změně, nominovaných 
bylo 28,6 % žen a podíl zvolených žen vzrostl o 2,5 p.b. na 22 % – dostal se tak na stej-
nou úroveň jako v roce 2010. S ohledem na personální změny ve složení dolní komory 
Parlamentu ČR v ní aktuálně zasedá 46 žen, tj. 23 %10. 

Na úrovni samospráv proběhly dvoje volby – krajské a komunální. V krajských vol-
bách v roce 201611 bylo nominováno 30,1 % a zvolen historicky nejvyšší podíl žen – 
20,3 %. Oproti volbám v roce 2012 tak došlo k nárůstu, ovšem pouze o 0,4 p.b. Co se 
týká vedení krajů, jsou ve funkci aktuálně dvě hejtmanky a deset hejtmanů12. V roce 
2018 proběhly volby do zastupitelstev měst a obcí13, kde je zastoupení žen tra-
dičně nejvyšší a s každými volbami se zvyšuje podíl nominovaných i zvolených žen. 
Celkově bylo nominováno 32,8 % žen a jejich zastoupení se mírně zvýšilo z 28 % na 
29 %. V čele statutárních měst stojí 4 ženy a tvoří tak 15,4 % úřadujících primátorek 
a primátorů.14 

https://padesatprocent.cz/cz/statistiky/zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice/senat-cr/senat-2016
https://padesatprocent.cz/cz/statistiky/zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice/senat-cr/senat-2016
https://padesatprocent.cz/cz/statistiky/zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice/senat-cr/senat-2016
https://padesatprocent.cz/cz/statistiky/zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice/poslanecka-snemovna/ps-2017
https://padesatprocent.cz/cz/statistiky/zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice/poslanecka-snemovna/ps-2017
https://padesatprocent.cz/cz/statistiky/zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice/poslanecka-snemovna/ps-2017
https://padesatprocent.cz/cz/statistiky/zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice/krajska-zastupitelstva
https://padesatprocent.cz/cz/statistiky/zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice/krajska-zastupitelstva
https://padesatprocent.cz/cz/statistiky/zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice/krajska-zastupitelstva
https://padesatprocent.cz/cz/statistiky/zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice/komunalni-zastupitelstva/komunal-2018
https://padesatprocent.cz/cz/statistiky/zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice/komunalni-zastupitelstva/komunal-2018
https://padesatprocent.cz/cz/statistiky/zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice/komunalni-zastupitelstva/komunal-2018
https://padesatprocent.cz/cz/statistiky/zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice/komunalni-zastupitelstva/komunal-2018
http://www.vlada.cz


212. kapitola Tabulka 2: Počet a podíl žen zvolených v posledních konaných volbách 
za jednotlivé politické subjekty15

ANo ČssD KDu-Čsl
Počet žen Podíl žen Počet žen Podíl žen Počet žen Podíl žen

EP (2019) 3 50 % X1 X 1 50 %

PS PČR (2017) 20 25,6 % 2 13,3 % 1 10 %

Senát (2016) 0 0 % 0 0 % 4 66,7 %

Senát 2018 0 0 % 0 0 % 0 0 %

Kraje (2016) 47 26,7 % 26 20,8 % 7 16,6 %

hl. m. Praha (2018) 2 16,6 % X X X2 X

Statutární města (2018) 79 28,7 % 11 16,4 % 9 16,7 %

KsČM oDs ToP 09
Počet žen Podíl žen Počet žen Podíl žen Počet žen Podíl žen

EP (2019) 1 100 % 1 25 % 0 0 %

PS PČR (2017) 3 20 % 5 20 % 2 28,6 %

Senát (2016) X X 0 0 % 0 0 %

Senát (2018) X X 0 0 % X3 X

Kraje (2016) 19 22 % 10 13,2 % 2 10,5 %

hl. m. Praha (2018) X X 2 14,2 % 2 15,4 %

Statutární města (2018) 16 24,2 % 27 18,4 % 2 8 %

sTAN Piráti sPD
Počet žen Podíl žen Počet žen Podíl žen Počet žen Podíl žen

PS PČR (2017) 2 33,3 % 3 13,6 % 6 27,3 %

Senát (2016) 0 0 % X X X X

Senát (2018) 1 33,3 % 0 0 % X X

Kraje (2016) 7 29,2 % 0 0 0 0

hl. m. Praha (2018) 2 15,4 % 2 15,4 % X X

Statutární města (2018) 7 18,9 % 18 22 % 6 15,4 %

Zdroj dat: Český statistický úřad (www.volby.cz), tabulka autorka

 15 Politické spektrum se v období uplynulých 
pěti let nijak dramaticky nezměnilo, ze scény 
zmizel Úsvit (nahrazen SPD), Svobodní, SPOZ 
a SZ (která propadla ve volbách do PSP ČR 
2017), naopak velmi roste popularita hnutí 
ANO, Starostů a nezávislých a České pirátské 
strany. Tabulka zahrnuje pouze strany, které 
uspěly ve většině posledních konaných voleb.

http://www.volby.cz


22 2. kapitola S ohledem na výše zmíněnou politickou neochotu aktivně usilovat o vyrovnanější 
zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích lze za pozitivum považovat pokračo-
vání práce Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice při Radě vlády pro 
rovné příležitosti žen a mužů, kde jsou kromě expertek a expertů i zástupci a zástup-
kyně politických stran. Ten se aktivně podílel na přípravě vládních strategií (jak pro 
léta 2015–2020, tak navazující pro léta 2021–2030) i navazujících akčních plánů pro 
tuto oblast.

Monitoring dat týkajících se zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích zajišťuje 
především Český statistický úřad. Data členěná dle pohlaví týkající se voleb do zastu-
pitelských orgánů jsou zveřejňována na webových stránkách www.volby.cz. Další data 
jsou pak vždy jednou ročně zveřejněna v publikaci Zaostřeno na ženy a muže, kde však 
typ dat není zcela konzistentní, což ztěžuje sledování vývoje v dané oblasti.

I přes opakovaná doporučení a přetrvávající nerovnosti nezavedla dosud Česká repub-
lika legislativní kvótu na minimální zastoupení žen/mužů na kandidátních listinách. 
První iniciativa proběhla v roce 2010, kdy byla zpracována novela zákona vztahující se 
na volby do Sněmovny, krajů a zastupitelstva hl. m. Prahy, ke schválení však vzhledem 
ke jmenování nové vlády již nedošlo. Návrh v roce 2010 prošel mezirezortním připomín-
kovým řízením, ale nikdy nebyl předložen vládě k projednání.

Zpracování obdobné novely se proto dostalo do plánu legislativních prací vlády na rok 
2014, kdy také Ministerstvo vnitra zpracovalo druhý návrh, který opět prošel mezire-
zortním připomínkovým řízením, ze kterého však vzešel rozporuplný výsledek. V květnu 
2015 byl tedy návrh přepracován a úspěšně prošel Legislativní radou vlády, na jednání 
vlády v červnu 2015 byl však zamítnut.16

Co se týče vnitrostranických pozitivních opatření, ve formě genderových kvót je v sou-
časné době používá jen Strana zelených. Ve formě závazného doporučení schvalova-
ného vždy před volbami podobné pravidlo používá i Komunistická strana Čech a Moravy. 
Česká strana sociálně demokratická měla pravidlo pro minimální 25% zastoupení žen 

 16 Dle návrhu by ženy a muži museli být zastou-
peni nejen na prvních dvou místech, ale také 
v každé trojici následující po prvním a dru-
hém místě na kandidátní listině. Minimální 
celkový podíl mužů/žen na kandidátní listině 
byl stanoven na 30 %. Sankce byla navržena 
finanční ve formě snížení příspěvku za zís-
kané mandáty. Na základě mezirezortního 
připomínkového řízení bylo opatření změ-
něno. V návrhu projednávaném vládou byl 
zakotven celkový 40% podíl mužů/žen a zá-
roveň zastoupení obou pohlaví na prvních 
3 místech. Záznam o průběhu projednávání 
návrhu vč. všech souvisejících dokumentů je 
k dispozici v aplikaci ODok. Dostupné online 
[vid. 1. 6. 2021] z https://apps.odok.cz/
kpl-detail?pid=KORN9MBDQDQ5.

http://www.volby.cz
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9MBDQDQ5
https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9MBDQDQ5


232. kapitola ve stranických orgánech ve stanovách zavedeno dlouhodobě, v roce 2015 schválila 
i 40% kvótu na zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách. Obě tato opatření 
však byla zrušena v roce 2019.

Nízká politická vůle k zavádění podobných opatření se projevila i v roce 2016, kdy byl 
schválen Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích 
na léta 2016–201817, ovšem navrhované opatření ve formě zavedení kvót na mini-
mální zastoupení žen a mužů bylo v průběhu schvalování z dokumentu vypuštěno. 
Že se jedná o opatření klíčové, ukazuje i zpráva o naplňování akčního plánu18, v níž 
je uvedeno, že se strategického cíle, tedy minimálně 40% zastoupení žen a mužů 
v rozhodovacích pozicích, dosáhnout nepodařilo. I v případě ostatních úkolů byla 
řada z nich nesplněna či splněna jen částečně. Nízké zastoupení žen v politice je sys-
témovým problémem, proto také vyžaduje systémová řešení, a to jak na straně státu, 
tak v politických stranách.

  Doporučení 

 – Schválit novelu volebního zákona zajišťující vyrovnané zastoupení žen a mužů na kan-
didátních listinách19. Aby tato novela byla účinná, je potřeba: 1) určit pořadí žen/mužů 
na předních místech kandidátních listin, 2) nastavit účinné sankce za nedodržení pra-
vidla. 

 – Schválit a dodržovat kvóty uvnitř politických stran.
 – Podpořit vznik a fungování ženských organizací a platforem uvnitř politických stran 

a jejich aktivní zapojení do vnitrostranických procesů. 
 – Zavést důsledný systematický monitoring zastoupení žen v politice napříč všemi úrov-

němi rozhodování. Nejen kvantitativní, ale i kvalitativní hodnocení situace (odhalo-
vání příčin nízkého zastoupení žen v politice). Navrhování vhodných opatření a jejich 
aktualizace v návaznosti na aktuální vývoj.

 – Zavést podpůrná opatření uvnitř politických stran (posilování kapacit žen, mentoring, 
síťování, databáze žen se zájmem o politickou funkci, přizpůsobení času schůzí, hlídání 
dětí apod.) s ohledem na konkrétní situaci.

 17 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021]  
z https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne- 
prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/ 
akcni-plan-pro-vyrovnane-zastoupeni-zen- 
a-muzu-v-rozhodovacich-pozicich- 
na-leta-2016---2018-147260/.

 18 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021]  
z https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-
prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/ 
Souhrnna-zprava-plneni-Akcniho-planu- 
pro-vyrovnane-zastoupeni-v-rozhodovacich- 
pozicich-za-rok-2018.pdf.

 19 Jako ideální model se na základě zahraničních 
zkušeností jeví zipové pravidlo – střídání žen 
a mužů (přinejmenším v první polovině kan-
didátní listiny) a odmítnutí registrace kan-
didátní listiny v případě nedodržení tohoto 
pravidla.

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/akcni-plan-pro-vyrovnane-zastoupeni-zen-a-muzu-v-rozhodovacich-pozicich-na-leta-2016---2018-147260/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/akcni-plan-pro-vyrovnane-zastoupeni-zen-a-muzu-v-rozhodovacich-pozicich-na-leta-2016---2018-147260/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/akcni-plan-pro-vyrovnane-zastoupeni-zen-a-muzu-v-rozhodovacich-pozicich-na-leta-2016---2018-147260/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/akcni-plan-pro-vyrovnane-zastoupeni-zen-a-muzu-v-rozhodovacich-pozicich-na-leta-2016---2018-147260/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/akcni-plan-pro-vyrovnane-zastoupeni-zen-a-muzu-v-rozhodovacich-pozicich-na-leta-2016---2018-147260/
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Souhrnna-zprava-plneni-Akcniho-planu-pro-vyrovnane-zastoupeni-v-rozhodovacich-pozicich-za-rok-2018.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Souhrnna-zprava-plneni-Akcniho-planu-pro-vyrovnane-zastoupeni-v-rozhodovacich-pozicich-za-rok-2018.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Souhrnna-zprava-plneni-Akcniho-planu-pro-vyrovnane-zastoupeni-v-rozhodovacich-pozicich-za-rok-2018.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Souhrnna-zprava-plneni-Akcniho-planu-pro-vyrovnane-zastoupeni-v-rozhodovacich-pozicich-za-rok-2018.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Souhrnna-zprava-plneni-Akcniho-planu-pro-vyrovnane-zastoupeni-v-rozhodovacich-pozicich-za-rok-2018.pdf


24 2. kapitola  – Rozvíjet nadstranickou spolupráci ženských organizací a platforem uvnitř politických 
stran.

 – Financovat aktivity v této oblasti a podpořit spolupráci státu i politických stran s od-
bornou veřejností (akademickými pracovišti i NNO) působící v této oblasti.



Petra Havlíková

3. kapitola 
Zastoupení žen v médiích

Vztahuje se k článku úmluvy: 7



26 3. kapitola Stejně jako v dalších oblastech týkajících se zastoupení žen představuje v České republice 
značný problém nedostatek dat a výzkumů. V oblasti nízké reprezentace žen v (nejenom) 
veřejnoprávních médiích se můžeme opřít pouze o dvě analýzy: „Ženy v médiích: Přináší 
polistopadová trpělivost růže?“1 Fóra 50 % z roku 2014 a „Jak média ovlivňují realitu“2 
ze serveru Datová žurnalistika z roku 2015. Novější data k dispozici nejsou.

Jako hlavní témata je ale možné identifikovat zastoupení žen ve vedení médií, v kont-
rolních orgánech veřejnoprávních médií a v diskuzních a obdobných pořadech pak jejich 
zastoupení jako hostek, expertek a autorek. 

Co se týká zastoupení žen ve vedení médií, tak analýza organizace Fórum 50 % ukazuje, 
že ve vedení veřejnoprávních médií je pouze 13 % žen ku 87 % mužů.3 Tyto závěry po-
skytuje i analýza serveru Datová žurnalistika, která odhaluje v managementu České te-
levize 12 % žen, v Českém rozhlasu 17 % žen a v České tiskové kanceláři 29 %, celkově 
vypočítává poměr zastoupení žen v managementu veřejnoprávních médií na 11,1 %.4 
Vzhledem k tomu, že se jedná o pět a více let stará data, byla pro tuto zprávu aktualizo-
vána dle stejné metodologie (Datová žurnalistika) k 31. 8. 2020. Z aktualizace výzkumu 
vyplynulo, že ve vedení veřejnoprávních médií je momentálně zastoupení žen 14,7 % 
a mužů 85,3 % – zvýšení zastoupení žen je tedy pouze symbolické a situace se za uply-
nulých pět let téměř nezměnila.

Druhým úhlem pohledu je zastoupení žen v kontrolních orgánech, tedy v mediálních 
radách. „Členy rad volí a odvolává Poslanecká sněmovna na období pěti a šesti let s cílem 
uplatnit právo veřejnosti na kontrolu konkrétního média a zajistit, aby médium posky-
tovalo objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Členové rad 
mají reprezentovat významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové prou-
dy.“5  Z analýzy mediálních rad (k 31. 8. 2020) vyplynulo, že zastoupení žen je v radách 
veřejnoprávních médií 17,1 % a mužů je 82,9 %. 

Zastoupení žen – expertek v diskusních pořadech mapovala analýza organizace Fórum 
50 % s výsledkem, že ve třech nejsledovanějších diskusních pořadech ve veřejnoprávních 

 1 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
padesatprocent.cz/cz/zeny-v-mediich- 
prinasi-polistopadova-trpelivost-ruze.

 2 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z http://
www.datovazurnalistika.cz/jak-media- 
ovlivnuji-realitu/.

 3 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https:// 
padesatprocent.cz/cz/zeny-v-mediich- 
prinasi-polistopadova-trpelivost-ruze.

 4 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z http://
www.datovazurnalistika.cz/jak-media- 
ovlivnuji-realitu/.

 5 Tamtéž.

https://padesatprocent.cz/cz/zeny-v-mediich-prinasi-polistopadova-trpelivost-ruze
https://padesatprocent.cz/cz/zeny-v-mediich-prinasi-polistopadova-trpelivost-ruze
https://padesatprocent.cz/cz/zeny-v-mediich-prinasi-polistopadova-trpelivost-ruze
http://www.datovazurnalistika.cz/jak-media-ovlivnuji-realitu/
http://www.datovazurnalistika.cz/jak-media-ovlivnuji-realitu/
http://www.datovazurnalistika.cz/jak-media-ovlivnuji-realitu/
https://padesatprocent.cz/cz/zeny-v-mediich-prinasi-polistopadova-trpelivost-ruze
https://padesatprocent.cz/cz/zeny-v-mediich-prinasi-polistopadova-trpelivost-ruze
https://padesatprocent.cz/cz/zeny-v-mediich-prinasi-polistopadova-trpelivost-ruze
http://www.datovazurnalistika.cz/jak-media-ovlivnuji-realitu/
http://www.datovazurnalistika.cz/jak-media-ovlivnuji-realitu/
http://www.datovazurnalistika.cz/jak-media-ovlivnuji-realitu/


273. kapitola médiích bylo zastoupeno 17 % žen ku 83 % mužů. Tato analýza vzhledem ke svému roz-
sahu nebyla aktualizována pro rok 2020.

  Doporučení

 – Adekvátně zmapovat zastoupení žen ve veřejnoprávních médiích a sledovat jej v pra-
videlných analýzách jak na národní úrovni (např. ve výročních zprávách médií), tak 
účastnit se nadnárodních projektů, jako je Global Media Monitoring Project (GMMP)6 
a další.

 – Podporovat ženy v nižším a středním managementu s cílem podpořit jejich účast v nej-
vyšším managementu například mentoringovými programy, programy +1 cílenými na 
zvýšení podílu podreprezentovaného pohlaví na vedení.

 – Podporovat účast žen jako vzorů („role models“) ve výuce na vysokých a středních ško-
lách mediálního zaměření.

 – Využívat existující databáze expertek při oslovování osob, od nichž veřejnoprávní média 
žádají mediální vyjádření, a motivovat personál, aby více dbal na pestrost zastoupení ve 
zpravodajství, publicistice, odborných pořadech atd. Databáze expertek je dále třeba 
rozšiřovat a aktualizovat.

 6 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z http://
whomakesthenews.org/gmmp.

http://whomakesthenews.org/gmmp
http://whomakesthenews.org/gmmp


4. kapitola 
Genderové stereotypy v médiích a reklamě
Vztahuje se k článku úmluvy: 5

Petra Havlíková



294. kapitola Genderové stereotypy v médiích byly v posledních letech diskutovány v souvislosti s ně-
kolika tématy. Prvním z nich je posuzování sexistické/diskriminační reklamy krajskými 
živnostenskými úřady, soudy a veřejnou ochránkyní práv (VOP). Krajské živnostenské 
úřady udělily v období let 2013–2018 21 pokut v celkové výši 573 500 korun. Nejvyšší 
pokutu, 80 000 Kč, zaplatila brněnská společnost Zastavárna Index. Pozitivně lze hod-
notit, že k oblasti sexismu v reklamě je nově k dispozici judikatura Nejvyššího správního 
soudu, který v dubnu 2021 rozhodl, že reklama využívající fotografie nahé ženy k upou-
tání pozornosti na nesouvisející zboží staví ženu do pozice sexuálního objektu a je v roz-
poru s dobrými mravy, konkrétně představuje diskriminaci vůči ženám a snižuje lidskou 
důstojnost. V současnosti Nejvyšší správní soud rozhoduje i v dalším případě sexistické 
reklamy, brzy by tedy měla být k dispozici další judikatura a možnost argumentace.

 
Z šetření VOP dále vyplynulo, že rozhodování krajských živnostenských úřadů ani jedi-
ného odvolacího orgánu, kterým je MPO, není jednotné, a není tudíž naplněna zásada 
ochrany legitimního očekávání. „Zadavatelé a zpracovatelé reklamy mohou mít objektivní 
problémy dopředu vědět, zda konkrétní reklama zákon porušuje, nebo nikoli.“1

 
Ve sledovaném období také po deseti letech završila své působení anticena Sexistické 
prasátečko, která monitorovala nejvíce sexistické reklamy v českém veřejném prostoru. 
Jedním z výstupů kampaně je i výzkum veřejného mínění realizovaný CVVM v roce 2018, 
který ukazuje, že většině společnosti se sexismus v reklamě nelíbí, například reklama 
zobrazující násilí na ženách vadí 91 % dotázaných.2

 
Dalším rezonujícím tématem bylo nízké zastoupení žen v diskuzích a názorových rub-
rikách především veřejnoprávních médií. Data k zastoupení žen a mužů na těchto mís-
tech chybí, k dispozici máme jen výzkum organizace Fórum 50 % z roku 2014, který 
ukázal, že ženy tvoří ve veřejnoprávních médiích pouze cca 17 % hostek v diskuzních/
politických pořadech.3 Pozitivně lze hodnotit, že některá média téma rovnosti žen 
a mužů v posledních pěti letech stále více reflektují a přináší o něm kvalitní infor-
mace – jako příklady můžeme jmenovat Deník N, Alarm, Deník Referendum, Respekt 
či časopis Heroine.

 

 1 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/
ESO/2024-17-VOP-VB-Z18-final.pdf.

 2 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z http://
zenskaprava.cz/nabidka/jak-vnimame- 
sexistickou-reklamu/.

 3 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] zhttps:// 
padesatprocent.cz/cz/zeny-v-mediich- 
prinasi-polistopadova-trpelivost-ruze.

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/2024-17-VOP-VB-Z18-final.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/2024-17-VOP-VB-Z18-final.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/2024-17-VOP-VB-Z18-final.pdf
http://zenskaprava.cz/nabidka/jak-vnimame-sexistickou-reklamu/
http://zenskaprava.cz/nabidka/jak-vnimame-sexistickou-reklamu/
http://zenskaprava.cz/nabidka/jak-vnimame-sexistickou-reklamu/
https://padesatprocent.cz/cz/zeny-v-mediich-prinasi-polistopadova-trpelivost-ruze
https://padesatprocent.cz/cz/zeny-v-mediich-prinasi-polistopadova-trpelivost-ruze
https://padesatprocent.cz/cz/zeny-v-mediich-prinasi-polistopadova-trpelivost-ruze


30 4. kapitola Pozitivní je také zastoupení tématu stereotypů v médiích ve Vládní strategii pro rov-
nost žen a mužů. Ve strategii do roku 2020 se objevilo téma reklamy v kapitole Všední 
život a životní styl. V navazující Strategii pro rovnost žen a mužů na léta 2021–2030 je 
zařazena podrobnější kapitola věnující se společnosti a médiím.

  Doporučení

 – Důkladně zrevidovat regulaci reklamy – koncepce zákona o regulaci reklamy není do-
statečná už v současnosti (postihuje pouze podnikatelské subjekty) a přesun reklamy 
do online prostoru situaci dále zkomplikuje. Je třeba přemýšlet nad výraznější změnou 
podoby zákona, z pohledu sexismu v reklamě zejména určení jednotného dozorového 
orgánu.

 – Podporovat téma rovnosti žen a mužů ve veřejnoprávních médiích včetně zařazování 
tematických pořadů, snaha o rovnováhu zvaných expertních osobností a další.

 – Realizovat výzkumy dalších témat, jako jsou například: zobrazování různorodosti v gen- 
derových identitách v médiích či dopad mediální produkce na děti a mládež z hlediska 
rovnosti žen a mužů a reprodukce stereotypů. 



5.–6. kapitola

Rodičovství a péče
Dostupnost předškolní péče 

pro nejmenší děti
Porodní asistence



5. kapitola
Dostupnost předškolní péče pro nejmenší děti
Vztahuje se k článku úmluvy: 5, 16

Karolina Nedělová



335. kapitolaPodle průběžné zprávy Evropské komise o plnění barcelonských cílů, která byla vydána 
v květnu 20181, se Česko řadí na druhé místo v největším dopadu mateřství na zaměst-
nanost žen. V plnění barcelonského cíle pro děti do tří let (tedy zajištění kapacity péče 
pro 33 % dětí v tomto věku) se ČR umisťuje jako předposlední. Analýza zahrnující více 
než 12 tisíc domácností ukázala, že ženy tráví domácími pracemi dvakrát více času než 
muži, tento nepoměr platí i v případě, že mají podobný příjem a počet odpracovaných 
hodin v zaměstnání.2 V kombinaci s nízkou dostupností částečných úvazků to znamená, 
že matky jsou péčí o děti a domácnost zatíženy větší měrou. V zemích, které systémově 
podporují slaďování pracovního a soukromého života, se dlouhodobě drží poměrně 
vysoká míra porodnosti.

 Předškolní vzdělávání je v ČR stále primárně organizováno Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy pro děti od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let 
věku. Novelou školského zákona bylo ustanoveno tzv. přednostní umístění dětí tříle-
tých i čtyřletých. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního 
roku, v praxi však není toto zákonné ustanovení ve velké míře aplikováno. Současně 
stále není prostor pro přijetí všech žádostí o umístění dětí ve věku dvou, a dokonce 
ani ve věku tří a čtyř let.

V roce 2017 bylo v ČR celkem 451 608 dětí do 3 let věku včetně, zatímco v mateřských 
školách bylo umístěno 137 229 dětí do tří let věku včetně.

  Mateřské školy

Zrušením již schváleného nároku přednostního umístění v mateřských školách pro 
dvouleté děti s účinností od roku 2020 dochází k zásadnímu snížení možné dostup-
nosti služeb péče o děti do tří let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy 
právní nárok. Kapacita mateřských škol pro děti do tří let není vždy dostatečná a je 
rovněž regionálně nevyrovnaná. Zatímco v některých obcích přijímají děti dokonce již 
při dosažení druhého roku věku, jinde jsou děti přijímány až po dovršení tří let (na zá-
kladě povinnosti přednostního umístění do mateřské školy). Pokud dítě dovrší tří let 
až v září, tedy po začátku školního roku, nemusí být přijato, a to především z důvodu 
nedostatečných kapacit, které se v průběhu školního roku nemusí uvolnit. Ve školním 

 1 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https:// 
eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/ 
HTML/?uri=CELEX:52018DC0273&from=NL.

 2 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
www.dropbox.com/s/ezsu85tbjhgby9o/
draft2.pdf?dl=0.
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34 5. kapitola roce 2018/2019 bylo odmítnuto 32 804 žádostí o umístění dítěte do mateřské školy. 
V září 2018 nastoupilo do mateřských škol v ČR 363 776 dětí ve věku od dvou do šesti 
let, přičemž téměř 90 % z nich bylo starších 3 let.3

  Dětské skupiny

Dne 29. 11. 2014 vešel v účinnost zákon o dětské skupině4. Dětské skupiny (DS) posky-
tují péči dětem od 1 roku věku do zahájení školní docházky v kolektivu od 4 do 12 dětí, 
respektive do 24 dětí (skupina 13–24 dětí má parametry jako mateřská škola).

Ze statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) vyplývá, že mezi 
poskytovateli dětských skupin převažují neziskové organizace, které tvoří cca 80 % 
z celkového počtu dětských skupin. Počet zařízení zřizovaných organizačními slož-
kami státu, územně samosprávnými celky či příspěvkovými organizacemi je přibližně 
15 %, zbytek (cca 5 %) tvoří DS zřizované firmami, vysokými školami či církvemi.5

Podle analýz tvoří 75 % dětí v dětských skupinách děti mladší 3 let, dvouleté pak více 
než polovinu. Výhodami dětských skupin jsou malý kolektiv, individuální péče, věkové 
nastavení DS, časová flexibilita, podpora pro dřívější nástup/návrat do práce.

MPSV pilotně ověřuje mikrojesle, novou službu péče o nejmenší děti ve věku od 
6 měsíců do 4 let v malém kolektivu maximálně čtyř dětí. První tři až čtyři roky života 
hrají v životě rozhodující roli. Z výzkumů vyplývá, že u dětí je menší pravděpodobnost 
emocionálních problémů, pokud navštěvují vysoce kvalitní předškolní zařízení s ma-
lými skupinami6.

První mikrojesle vznikly v roce 2016, a to díky finančním prostředkům z Evropského 
sociálního fondu. Celkově z mikrojeslí (74 různých zřizovatelů) je zřizovatelem v 6 pří-
padech přímo obec, jedny jsou zřízeny příspěvkovou organizací obce a zbylých 87 zřizují 
neziskové organizace. V domácnosti pečující osoby se nachází 7 mikrojeslí, 3 v prosto-
rách školy, 84 v obecních nebo pronajatých prostorách.

Současná kapacita 1 111 dětských skupin je 12 532 dětí a 98 mikrojeslí obsluhuje 
404 dětí, reálně je při střídavé docházce navštěvuje o 30 % dětí více. Podle analýzy MPSV 
v mateřských školách, dětských skupinách či mikrojeslích chybí zhruba 20 000 míst pro 
děti do tří let (evidence DS MPSV).

 

 3 Analýza dostupnosti zařízení péče o děti 
v předškolním věku MPSV, aktualizo-
váno k 23. lednu 2020, dostupné online 
[vid. 1. 6. 2021] z http://www.dsmpsv.cz/ 
images/ke_stazeni/Analýza_dostupnosti_
zařízení_péče_o_předškolní_děti.pdf.

 4 Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby 
péče o dítě v dětské skupině a o změně sou-
visejících zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů.

 5 Šetření o dětských skupinách, jejich nastavení 
a vnímání poskytovateli i rodiči, dostupné 
online [vid. 1. 6. 2021] z http://www. 
dsmpsv.cz/images/galleries/galerie3/FIN_
REPORT_Mindbridge_MPSV_dětské_ 
skupiny_1_7_2019.pdf.

 6 Viz např. výzkumy, které publikovali 
prof. J. Heckman, H. Hašková, J. Mundrák, 
S. Saxonber, E. G. Melhuish a další.

http://www.dsmpsv.cz/images/ke_stazeni/Anal%C3%BDza_dostupnosti_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_p%C3%A9%C4%8De_o_p%C5%99ed%C5%A1koln%C3%AD_d%C4%9Bti.pdf
http://www.dsmpsv.cz/images/ke_stazeni/Anal%C3%BDza_dostupnosti_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_p%C3%A9%C4%8De_o_p%C5%99ed%C5%A1koln%C3%AD_d%C4%9Bti.pdf
http://www.dsmpsv.cz/images/ke_stazeni/Anal%C3%BDza_dostupnosti_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_p%C3%A9%C4%8De_o_p%C5%99ed%C5%A1koln%C3%AD_d%C4%9Bti.pdf
http://www.dsmpsv.cz/images/galleries/galerie3/FIN_REPORT_Mindbridge_MPSV_d%C4%9Btsk%C3%A9_skupiny_1_7_2019.pdf
http://www.dsmpsv.cz/images/galleries/galerie3/FIN_REPORT_Mindbridge_MPSV_d%C4%9Btsk%C3%A9_skupiny_1_7_2019.pdf
http://www.dsmpsv.cz/images/galleries/galerie3/FIN_REPORT_Mindbridge_MPSV_d%C4%9Btsk%C3%A9_skupiny_1_7_2019.pdf
http://www.dsmpsv.cz/images/galleries/galerie3/FIN_REPORT_Mindbridge_MPSV_d%C4%9Btsk%C3%A9_skupiny_1_7_2019.pdf


355. kapitolaZ ANAlýZ MPs V Z RoKu 2019 VyPlýVA jí TATo ZjIšTěNí:
Povědomí o dětských skupinách není ani mezi představiteli obcí, zaměstnavateli a roz-
hodně ani mezi širokou veřejností na takové úrovni, aby se DS snadněji prosazovaly 
v celém systému služeb péče o děti předškolního věku. Značná spokojenost rodičů dětí 
z DS funguje prostřednictvím neformálního sdílení jako jeden z nejúčinnějších komu-
nikačních kanálů oslovující primární cílovou skupinu (rodiče dětí předškolního věku), 
mimo ni však má výrazně nižší dopady.

V současné době je stále ještě počet DS nedostatečný pro to, aby vzdálenost do DS 
nepůsobila v některých případech jako odrazující faktor. Zejména pak v porovnání 
s dostupností MŠ. 

V ČR dlouhodobě chybí dostatečná nabídka kvalitních a cenově dostupných před-
školních zařízení pro děti mladší tří let, regionálně i pro děti starší, což má negativní 
dopad na zaměstnanost rodičů a chudobu rodin. Dětské skupiny představují flexibilní 
službu, která poskytuje péči a výchovu dětem v menších skupinách s důrazem na in-
dividuální přístup. 

Dalšími zařízeními, která poskytují péči a vzdělávání předškolním dětem, jsou služby 
péče o děti poskytované za účelem zisku v rámci zákona o č. 455/1991 Sb., o živnos-
tenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o živnostenském 
podnikání“). Jiné služby péče o dítě zákonem upraveny nejsou, nicméně služby péče 
o děti některých subjektů jsou poskytovány v souladu s obecnými právními předpisy 
a rodiče je využívají (zejména v rámci rodinných a mateřských center).

V Národním programu reforem České republiky 2018 vláda deklaruje, že sladění ro-
dinného a pracovního života zůstává i nadále jednou z jejích hlavních priorit v oblasti 
rovnosti žen a mužů. Dále konstatuje, že významným opatřením v této oblasti jsou ce-
nově i místně dostupné a kvalitní služby péče o děti. Z poznatků čtyřletého fungování 
dětských skupin má za cíl zvýšit kvalitu služby, ukotvit změnu názvu na „jesle“ s ohle-
dem na výstižnost a označení kvalitní a dostupné služby péče o nejmenší děti, upravit 
podmínky pro péči o nejmenší děti od 6 měsíců v kolektivu maximálně 6 dětí a dále 
zajistit udržitelný systém financování jeslí ze státního rozpočtu po ukončení dotační 
podpory dětských skupin (a mikrojeslí) z ESF.



36 5. kapitola NoVelA sCHVáleNá VláDou DNe 20. 7. 2020
Aktuálně v ČR probíhá změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, 
a to s předpokládanou platností od 1. 7. 2021. Dětské skupiny a mikrojesle budou pře-
jmenovány na jesle.  Cílem novely je zlepšit kvalitu péče a zajistit stabilní financování ze 
státního rozpočtu pro všechny děti do 3 let. V polovině roku 2022 totiž skončí podpora 
těchto zařízení z evropských fondů, z toho důvodu MPSV připravilo nové podmínky pro 
jejich fungování.

Financování zařízení péče o děti tak, jak je předkládáno ve vládní novele, zajistí pro-
voz pouze velkokapacitním zařízením péče o děti (velké firmy, municipality, mohutní 
zaměstnavatelé, státní podniky). Přitom vlastní analýzy MPSV dokazují kvalitu péče 
a zájem rodičů především v malých skupinách dětí.

Mezi pozitiva novely patří (spolu)financování ze státního rozpočtu, ukotvení stan-
dardů kvality péče a povinné vzdělávání pečujících osob (každý rok nejméně 8 ho-
din). Přítomna jsou ale i významná negativa: financování je podhodnocené, což se 
dotkne zejména malých zařízení péče o děti (4–12 dětí), které provozují neziskové 
organizace; očekávaný je zánik některých zařízení, nebo jejich transformace na zaří-
zení v jiném režimu7. Neadekvátní je také řešení kvalifikace pečujících osob. Kompli-
kace pro rodiče i děti přinese nově plánované omezení věku dítěte (omezeno srpnem, 
 ve kterém budou dítěti 4 roky).

  Doporučení

 – Zaručit jak udržitelnost stávajících zařízení péče o nejmenší děti, zejména o děti mladší 
tří let, tak umožnit rozšíření kapacit těchto zařízení za účelem integrace pracujících 
rodičů, především žen – matek s předškolními dětmi na trh práce.

 – Zajistit dostupnost a financování zařízení péče o nejmenší děti od 6 měsíců věku do 
nástupu do MŠ bez ohledu na věk dítěte a zohlednit regionální specifika. 

 – Posílit propagační a komunikační podporu pro zvýšení povědomí o DS u zaměstnavatelů, 
u zaměstnanců velkých firem a institucí a u potenciální cílové skupiny nastávajících 
a budoucích rodičů. Podpořit rozvoj mikrojeslí, které poskytují péči v malých skupinách 
(nejvýše 4 děti) dětem již od 6 měsíců. 

 7 Výzkum Asociace dětských skupin, dostupné 
online [vid. 1. 6. 2021] z www.mojedetskas-
kupina.cz.

http://www.mojedetskaskupina.cz/
http://www.mojedetskaskupina.cz/


375. kapitola – Vytvořit/inovovat profesi chův pečujících o malé děti a zajistit pro ni odpovídající vzdě-
lávací systém sociálně-pedagogického charakteru se zdravotnickou podporou tak, aby 
ke kvalifikaci nebylo nutné pouze zdravotnické vzdělání, jeho komunikační a emočně 
volní dovednosti, na což zdravotnický personál není na zdravotnických školách z pod-
staty své kvalifikace ve vzdělání připravován.



6. kapitola
Porodní asistence
Vztahuje se k článku úmluvy: 12

Ivana Antalová (ČŽL)
Marie Vnoučková (UNIPA)



396. kapitolaPéče porodních asistentek představuje důležitou a nedílnou součást českého porodnic-
tví. Tuto profesi vykonávají převážně ženy, které poskytují odbornou komplexní péči 
ženám v období těhotenství, porodu a šestinedělí. V kontextu českého porodnictví 
naráží péče porodních asistentek na řadu problémů a překážek v rámci zdravotního 
systému i osvěty společnosti, kterým se v této kapitole budeme do značné míry věnovat. 
Zaměříme se právě na podporu oboru porodní asistence a dostupnosti péče porodních 
asistentek. Hodnocení vývoje a popis současného stavu vychází z poznatků a práce or-
ganizací zabývajících se kultivací a humanizací porodnictví více než dvacet let (UNIPA, 
Česká asociace dul, Česká komora porodních asistentek, Porodní dům u Čápa, Hnutí 
za aktivní mateřství, Aperio – společnost pro zdravé rodičovství a dalších) sdružených 
v rámci pracovní skupiny pro porodnictví při České ženské lobby. Stav českého porod-
nictví se potýká s řadou problémů, které jsou zčásti dány paternalistickým nastavením 
zdravotní péče obecně, které se v tomto případě projevuje legislativně a procedurálně 
danou závislostí porodních asistentek na lékařích. Porodním asistentkám v zaměst-
naneckém poměru indikuje práci lékař, a to i v případě činností, které podle českého 
práva mohou na základě svého vzdělání vykonávat samostatně. Při poskytování po-
rodní péče chybí nezávislá péče porodních asistentek poskytovaná ženám z veřejného 
zdravotního pojištění.

Pokud chtějí pracovat jako komunitní porodní asistentky, musí žádat Krajské úřady 
o povolení k samostatné činnosti (jako OSVČ).1 Krajské úřady omezují rozsah jejich čin-
ností při vydávání oprávnění k výkonu povolání, často specifikují, že vydávají povolení 
k činnosti s omezením registrace – bez vedení porodu2, čímž fakticky brání porodním 
asistentkám ve výkonu činnosti v plném rozsahu jejich kompetencí. V případě plného 
oprávnění jsou porodní asistentky vystavovány kontrolám ze strany krajských úřadů 
a za poskytování péče u porodu doma jsou pokutovány s odvoláním se na marginální 
nesrovnalosti (například nedokonalá evidence). Při podání odvolání ze strany porodní 
asistentky stát prodlužuje dobu trvání řízení, což často vede k tomu, že porodní asis-
tentka přestane poskytovat péči u porodu doma. 

Další překážku dostupné péče samostatných porodních asistentek ženám předsta-
vuje nezařazení této zdravotní profese do systému veřejného zdravotního pojištění. Aby 
mohla být práce porodních asistentek hrazena z veřejného zdravotního pojištění, musí 

 1 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-96.

 2 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
www.unipa.cz/manual-jak-se-stat- 
komunitni-porodni-asistentkou/.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-96
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-96
https://www.unipa.cz/manual-jak-se-stat-komunitni-porodni-asistentkou/
https://www.unipa.cz/manual-jak-se-stat-komunitni-porodni-asistentkou/
https://www.unipa.cz/manual-jak-se-stat-komunitni-porodni-asistentkou/


40 6. kapitola být jejich služby vždy indikovány lékařem, přičemž je celkový počet ošetření omezen na 
čtyři za celé těhotenství, porod i šestinedělí. Lékaři se vydávání indikací k péči porodními 
asistentkami zdráhají, neboť mnohdy vnímají porodní asistentky jako sebe-ohrožující 
konkurenci.3 Ženy si tedy musí péči porodních asistentek vyhledat a platit z vlastních 
prostředků. Stát tuto službu aktivně nenabízí, ba ani nepodporuje její začlenění do 
zdravotnického systému. Na podporu péče porodních asistentek z veřejného zdravot-
ního pojištění byla v roce 2021 iniciována petice Chci svoji porodní asistentku4, kterou 
během jednoho měsíce podepsalo více než 5 000 signatářů.  

V návaznosti na doporučení o stavu plnění Úmluvy o odstranění všech forem diskri-
minace žen z roku 20185, analýzy zpracované Úřadem vlády ČR6 a na základě lobbingu 
profesních a neziskových formálních i neformálních platforem zřídilo v roce 2019 Minis-
terstvo zdravotnictví ČR pilotní projekt Centra porodní asistence při Fakultní nemocnici 
Bulovka.7 Idea centra je definována jako umožnění vedení porodu porodními asistent-
kami, což zatím neumožňuje zákon o veřejném zdravotním pojištění.8 V roce 2021 prošla 
Poslaneckou sněmovnou novela tohoto zákona9, která umožňuje porodním asistentkám 
vést porod v porodnici samostatně. Pozměňovací návrh k tomuto zákonu, který měl 
umožnit samostatný výkon činnosti porodními asistentkami z veřejného zdravotního 
pojištění i v souvislosti s poskytováním služeb v těhotenství, při porodu a v šestinedělí 
a v místě podle potřeb ženy, bohužel přijat nebyl10, a to přesto, že ve společnosti klesá 
podíl kojených dětí11, není systémově zajištěna péče o narůstající počet žen, které mají 
psychické problémy po porodu a obtížně se vyrovnávají s novou rolí matky12, a ženy 
s perinatální ztrátou zůstávají bez dostatečné podpory.13 Velký vliv na tento výsledek 
měla politická reprezentace, zejména z řad lékařů/gynekologů, jakož i Ministerstva 
zdravotnictví, kde jsou ve vysoké míře zastoupeni lékaři, kteří aktivně vystupovali proti 
tomuto pozměňovacímu návrhu. 

V roce 2020 projednával Parlament ČR návrh zákona o komoře porodních asistentek.14 
I když by vznik komory porodních asistentek mohl potenciálně pomoci zesílit hlas této 
profese a být nástrojem ke zlepšení postavení porodních asistentek v ČR, ukázalo se, že 
konkrétní návrh zákona byl v mnoha ohledech problematický. V první řadě se zabýval vý-
lučně vznikem profesní komory s velmi širokou pravomocí samosprávy (krajských úřadů) 
bez souběžné úpravy vlastního obsahu činností porodní asistence. V současné chvíli 

 3 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
www.facebook.com/porodni.asistentka. 
Martina.Suchardova/photo

 4 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
chcisvojiporodniasistentku.cz/. s/a.1537672
753185360/2954632138156074/.

 5 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https:// 
digitallibrary.un.org/record/1483381.

 6 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
www.vlada.cz/assets/ppov/rovne- 
prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/ 
Analyza-diskuse-_Zkusenosti-z-porodnic_

-na-Facebooku-Ministerstva-zdravotnictvi- 
CR-.pdf.

 7 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] 
z https://www.mzcr.cz/wp-content/
uploads/2020/07/Centra-porodn%C3%AD- 
asistence.pdf.

 8 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48.

 9 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] 
z https://www.psp.cz/sqw/text/historie.
sqw?o=8&T=992.

 10 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=76757&amp; 
fbclid=IwAR0v33Xcnn4xrYALYD3nvzIABL2j7- 
nXFBF6-YPFiUl2rIOcV-vwZHR3Dos.

 11 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z http://
sestinedelky.cz/pruzkum-o-kojeni/.

 12 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
www.businessinfo.cz/clanky/prulomovy-
software-pomuze-tehotnym-zenam-a- 
matkam-po-porodu-prekonat-stres/.

 13 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
theses.cz/id/d1vwzt/Disertan_prce- 
Ratislavov.pdf.
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https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Analyza-diskuse-_Zkusenosti-z-porodnic_-na-Facebooku-Ministerstva-zdravotnictvi-CR-.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Analyza-diskuse-_Zkusenosti-z-porodnic_-na-Facebooku-Ministerstva-zdravotnictvi-CR-.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Analyza-diskuse-_Zkusenosti-z-porodnic_-na-Facebooku-Ministerstva-zdravotnictvi-CR-.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Analyza-diskuse-_Zkusenosti-z-porodnic_-na-Facebooku-Ministerstva-zdravotnictvi-CR-.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Analyza-diskuse-_Zkusenosti-z-porodnic_-na-Facebooku-Ministerstva-zdravotnictvi-CR-.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Analyza-diskuse-_Zkusenosti-z-porodnic_-na-Facebooku-Ministerstva-zdravotnictvi-CR-.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Centra-porodn%C3%AD-asistence.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Centra-porodn%C3%AD-asistence.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Centra-porodn%C3%AD-asistence.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48
https://www.psp.cz/sqw/text/historie.sqw?o=8&T=992
https://www.psp.cz/sqw/text/historie.sqw?o=8&T=992
https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=76757&amp;fbclid=IwAR0v33Xcnn4xrYALYD3nvzIABL2j7-nXFBF6-YPFiUl2rIOcV-vwZHR3Dos
https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=76757&amp;fbclid=IwAR0v33Xcnn4xrYALYD3nvzIABL2j7-nXFBF6-YPFiUl2rIOcV-vwZHR3Dos
https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=76757&amp;fbclid=IwAR0v33Xcnn4xrYALYD3nvzIABL2j7-nXFBF6-YPFiUl2rIOcV-vwZHR3Dos
https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=76757&amp;fbclid=IwAR0v33Xcnn4xrYALYD3nvzIABL2j7-nXFBF6-YPFiUl2rIOcV-vwZHR3Dos
http://sestinedelky.cz/pruzkum-o-kojeni/
http://sestinedelky.cz/pruzkum-o-kojeni/
https://www.businessinfo.cz/clanky/prulomovy-software-pomuze-tehotnym-zenam-a-matkam-po-porodu-prekonat-stres/
https://www.businessinfo.cz/clanky/prulomovy-software-pomuze-tehotnym-zenam-a-matkam-po-porodu-prekonat-stres/
https://www.businessinfo.cz/clanky/prulomovy-software-pomuze-tehotnym-zenam-a-matkam-po-porodu-prekonat-stres/
https://www.businessinfo.cz/clanky/prulomovy-software-pomuze-tehotnym-zenam-a-matkam-po-porodu-prekonat-stres/
https://theses.cz/id/d1vwzt/Disertan_prce-Ratislavov.pdf
https://theses.cz/id/d1vwzt/Disertan_prce-Ratislavov.pdf
https://theses.cz/id/d1vwzt/Disertan_prce-Ratislavov.pdf


416. kapitolaneexistuje odborná shoda na standardech péče v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. 
Stát odmítá15 zveřejňovat neanonymizované výsledky kvality péče u porodu. A v nepo-
slední řadě panuje nepoměr v počtu porodních asistentek zaměstnaných v nemocnicích 
pracujících pod vedením lékaře (4 000 porodních asistentek) a porodních asistentek pra-
cujících samostatně bez možnosti napojení se na systém veřejného zdravotního pojištění 
bez indikace lékaře (100 porodních asistentek). Přijetím zákona v takové podobě hrozilo 
zakonzervování paternalistického přístupu16 a zneužití většiny k prosazení opatření 
zamezujících a ztěžujících výkon porodní asistence mimo nemocniční zařízení. 

Negativně se o návrhu zákona vyjádřila největší mezinárodní organizace sdružující 
porodní asistentky ICM (International Confederation of Midwives) i národní profesní or-
ganizace Unie porodních asistentek.17 Tento návrh byl v zásadních oblastech v přímém 
rozporu s právem Evropské unie a v některých aspektech ve zjevném rozporu s ústav-
ními zákony ČR, vedl by k dalšímu a významnému poklesu již dnes nedostatečného poč- 
tu porodních asistentek, nerespektoval doporučení OSN vůči ČR v oblasti porodnictví, 
výzvu Evropského soudu pro lidská práva vůči České republice ke zlepšení postavení 
porodních asistentek a možností těhotných, rodících žen a žen a dětí v šestinedělí 
a nerespektoval stanoviska Pracovní skupiny k porodnictví při Úřadu vlády a odborné 
názory a standardy mezinárodních organizací porodních asistentek (EMA a ICM).

V březnu 2021 zamítl18 Ústavní soud České republiky ústavní stížnost, kdy se žena 
soudně bránila19 proti lékařským zákrokům, které byly provedeny bez jejího svobod-
ného a informovaného souhlasu (CTG monitoring, urychlení porodu, podání syntetic-
kého oxytocinu, podání antibiotik, odběr krve, nucená poloha vleže s nohama v držá-
cích, nástřih hráze proti vůli ženy, jakož i přestřižení pupečníku a separace od dítěte). 
Ústavní soud tak ženám opět neposkytl soudní ochranu proti porodnickému násilí.

S počátkem pandemie Covid-19 zakázala vláda ČR, navzdory doporučením WHO20, 
přítomnost vybrané osoby blízké a doprovázející u porodu a rozšířila separaci dětí od 
jejich matek. V kombinaci s vyčerpáním nemocničního personálu způsobeného pan-
demií covid a jejich chybějící emoční a psychologickou podporou docházelo k dalšímu 
zhoršování porodní péče. V současné době je rozhodnutí o přítomnosti osoby blízké 
a doprovázející na vedení nemocnic, v mnohých přístup omezují, a tím dochází i k po-
rušování úmluvy o právech dítěte21 na přítomnost rodičů.

 14 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https:// 
senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie? 
ke_dni=5.3.2020&O=8&action=detail&va-
lue=4529.

 15 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z http:// 
jaksekderodi.cz/.

 16 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https:// 
www.senat.cz/cinnost/webtv/archiv.php? 
video=false&id_schuze=&zacatek=202007 
23065410&konec=20200723071723.

 17 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
www.unipa.cz/vyjadreni-unie-porodnich-a-
sistentek-k-navrhu-zakona-o-komore- 
porodnich-asistentek/.

 18 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
www.usoud.cz/aktualne/vyhlaseni-nalezu- 
ustavniho-soudu-sp-zn-iii-us-2480-20- 
dne-22-brezna-2021-rozhodnuti-zverejnene- 
s-tiskovou-zpravou.

 19 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https:// 
llp.cz/blog/zdravotnici-nerespektovali- 
rodicku-a-provedli-zakroky-bez-jejiho- 
souhlasu/.

 20 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
www.who.int/emergencies/diseases/ 
novel-coronavirus-2019/question-and- 
answers-hub/q-a-detail/coronavirus- 
disease-covid-19-pregnancy-and-childbirth. 

 21 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
www.ohchr.org/en/professionalinterest/
pages/crc.aspx.
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42 6. kapitola Praxe v ČR ukazuje, že se státu nedaří naplňovat doporučení daná posledním přezku-
mem CEDAW v oblasti reprodukčních práv žen22, v mnohém se situace s odvoláváním se 
na pandemii Covid-19 zhoršuje. Nadějí se jeví nová Strategie rovnosti žen a mužů na 
léta 2021–2030, která vůbec poprvé řeší téma porodnictví samostatně v rámci kapitoly 
zdraví a byla schválena Vládou ČR v roce 2021.23 

  Doporučení

 – Vytvořit koncepci péče o reprodukční zdraví žen, která bude odpovídat evropskému 
standardu a řídit se doporučeními OSN v oblasti reprodukčních práv žen a dostupnosti 
péče porodní asistentky24, směrnicemi Evropské unie, které se vztahují ke vzdělání 
a výkonu profese porodních asistentek25, a doporučením Evropského soudu pro lidská 
práva.26 

 – Zpřístupnit online široké veřejnosti přehledné standardy péče v těhotenství, při porodu 
a v šestinedělí ve spolupráci s porodními asistentkami působícími komunitně i v nemoc-
nicích a s lékaři.

 – Umožnit porodním asistentkám poskytovat péči v plném rozsahu jejich kompetencí 
a podporovat kontinuální péči porodních asistentek v těhotenství, při porodu a v šesti-
nedělí z veřejného zdravotního pojištění.27

 – Zajistit psychologické supervize k ochraně emočního zdraví zdravotnického perso-
nálu.

 – Pravidelně a včas zveřejňovat data o kvalitě péče v souvislosti s reprodukčním zdravím 
žen, zejména u porodu, v členění podle jednotlivých pracovišť a výkonů.  

 22 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
czlobby.cz/sites/default/files/ 
spolupracujeme_download/doporuceni_ 
komise_cedaw_2016.pdf 

 23 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
www.vlada.cz/assets/ppov/rovne- 
prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/ 
Strategie-2021_online.pdf.   

 24 Závěrečná doporučení Výboru CEDAW pro Čes-
kou republiku, 14. 3. 2016, CEDAW/C/CZE/
CO/6

 25 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2005/36/ES. Dostupné online 
[vid. 1. 6. 2021] z https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX: 
32005L0036&from=ES.

 26 Rozhodnutí velkého senátu ESLP Dub-
ská a Krejzová proti České republice, 
15. 11. 2016, odst. 189. Dostupné online 
[vid. 1. 6. 2021] z http://eslp.justice.cz/ 
justice/judikatura_eslp.nsf/0/6AA24AD6E 
570D2D0C12580FA004AE545/$file/ 
Dubsk%C3%A1%20a%20Krejzov%C3%A1 
%20proti%20%C4%8Cesk%C3%A9%20 
republice.pdf?open&.

 27 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z http://
www.biostatisticka.cz/porodni-domy- 
ve-svete-praxe-data-vysledky/.
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457. kapitola  Koncepce a implementace genderově citlivé  
sexuální výchovy v ČR

ČR postrádá ve svých kurikulárních dokumen-
tech1 koncepci sexuální výchovy. V tomto kon-
textu dochází k systémovému opomíjení témat, 
která zásadně ovlivňují utváření partnerských 
vztahů mladých lidí a dynamiku těchto vztahů 
do budoucna – souhlas ve vztazích, příčiny a do-
pady genderově podmíněného násilí, vyjedná-
vání o rolích a odpovědnostech ve vztazích tak, 
aby nedocházelo k nereflektované genderově 
stereotypní distribuci rolí, která zásadně ovliv-
ňuje míru gender pay gapu v ČR2, sociální izolaci 
a ohrožení chudobou zejména primárně pečují-
cích osob, které v drtivé většině v ČR představují 
ženy.3 Důsledkem neexistence genderově citlivé 
sexuální výchovy v systému českého vzdělávání 
je také nereflektovaná heteronormativita, která 
se negativně projevuje ve formě homofobní ši-
kany na školách.4

  Prevence genderově podmíněného násilí  
ve vzdělávání

Výrazným důsledkem neexistence genderově 
citlivé sexuální výchovy je také míra gende-
rově podmíněného násilí, kterou v různých for-
mách (od sociálního násilí a kybernásilí až po 
psychické, fyzické a sexuální násilí) zažívají ve 
svých vztazích již mladí lidé ve věku 16–26 let.5 

 1 Rámcové vzdělávací programy RVP tvoří 
obecně závazný rámec pro tvorbu školních 
vzdělávacích programů škol všech oborů 
vzdělání v předškolním, základním, základ-
ním uměleckém, jazykovém a středním vzdě-
lávání. Do vzdělávání v České republice byly 
zavedeny zákonem č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
RVP jsou dostupné online [vid. 1. 6. 2021] 
z http://www.nuv.cz/t/rvp. 

 2 Rozdíl ve výdělcích žen a mužů (tzv. Gender 
Pay Gap – GPG) činí v České republice 18,9 %.  
Průměr EU je o více než 5 % nižší. Mezi člen-
skými státy je na tom ČR hned po Estonsku 
a Německu nejhůře. Zdroj: MPSV, projekt 
22 % k rovnosti. Aktuální data dostupná 
online [vid. 1. 6. 2021] z https://www.rovna-
odmena.cz/.

 3 Nejvíce zkušeností se znevýhodněním na pra-
covním trhu mají ženy ve věku 30 až 44 let 
(celých 70,2 % dotázaných). Je to zároveň 
věk, v němž ženy nejčastěji pečují o malé 
děti. V této souvislosti se někdy hovoří o tzv. 
penále mateřství (motherhood penalty). 
Vohlídalová, M. 2017. Genderové rozdíly v od-
měňování očima veřejnosti v České republice: 
Výzkumná zpráva z dotazníkového šetření re-
alizovaného v rámci projektu: „Jak na rovnost 

v odměňování... aneb Pozor na nezamýš-
lené důsledky!“. Praha: Sociologický ústav 
AV ČR, v.v.i. Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] 
z https://www.soc.cas.cz/sites/default/
files/publikace/vyzkumna_zprava_gende-
rove_rozdily_v_odmenovani_final_0.pdf.

 4 Na vztah heteronormativního rámce v českých 
základních školách a projevů homofobie upo-
zornil jeden z prvních rozsáhlých výzkumů 
v České republice. Výsledky výzkumu ukázaly, 
že pouze dvě třetiny žáků a žákyň 9. tříd zá-
kladních škol by nemělo problém mít homo-
sexuální spolužačky či spolužáky. Pitoňák, M. 
a Spilková, J. 2016. Homophobic Prejudice 
in Czech Youth: a Sociodemographic Analysis 
of Young People’s Opinions on Homosexuality. 
Sex Res Soc Policy 13: 215-229. Dostupné 
online [vid. 1. 6. 2021] z https://link. 
springer.com/article/10.1007%2Fs13178- 
015-0215-8.

 5 Analýza výskytu partnerského násilí ve vzta-
zích mladých lidí organizace proFem ukázala, 
že každý třetí mladý člověk ve věku 16 až 
26 let, který má zkušenost se vztahem, zažívá 
či zažil násilí ze strany člověka, se kterým 

„randí“ nebo je ve vztahu. Dostupné online 
[vid. 1. 6. 2021] z https://www.profem.cz/
shared/clanky/670/V%C3%BDstupy%20
z%20v%C3%BDzkumu.pdf.

http://www.nuv.cz/t/rvp
https://www.rovnaodmena.cz/
https://www.rovnaodmena.cz/
https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/vyzkumna_zprava_genderove_rozdily_v_odmenovani_final_0.pdf
https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/vyzkumna_zprava_genderove_rozdily_v_odmenovani_final_0.pdf
https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/vyzkumna_zprava_genderove_rozdily_v_odmenovani_final_0.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13178-015-0215-8
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13178-015-0215-8
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13178-015-0215-8
https://www.profem.cz/shared/clanky/670/V%C3%BDstupy%20z%20v%C3%BDzkumu.pdf
https://www.profem.cz/shared/clanky/670/V%C3%BDstupy%20z%20v%C3%BDzkumu.pdf
https://www.profem.cz/shared/clanky/670/V%C3%BDstupy%20z%20v%C3%BDzkumu.pdf


46 7. kapitola Kurikula i metodická nabídka pro školy se vě-
nuje prevenci šikany, tyto programy ale ne-
zahrnují genderový rozměr šikany – v jakých 
souvislostech se násilí děje, jakou roli v těchto 
souvislostech hraje moc, jakým způsobem tuto 
moc posilují genderové stereotypy a jak se pro-
jevují v partnerských vztazích, které mladí lidé 
budují.6 

Potřebu zahrnout genderovou perspektivu 
do programů pro prevenci násilí dokazuje také 
to, že u mladých lidí do 24 let je v ČR druhou 
nejčastější příčinou úmrtí sebevražda, přičemž 
statistiky ukazují, že muži končí sebevraždou 
čtyřikrát častěji než ženy. Vedle duševních one-
mocnění mladých lidí, které mají vliv na míru 
sebevražd, tak vstupují do problému také gen-
derové souvislosti.7 

  odlišné trajektorie vzdělávání  
chlapců a dívek

Téma odlišných trajektorií chlapců a dívek ve 
vzdělávání je ve vzdělávacích dokumentech 
ČR nejčastěji zařazeno pod oblast kariérového 
poradenství. Tento problém je však průřezový 
a je postaven zejména na schopnosti sebere-
flexe v pedagogické práci ze strany vyučujících.8 
Jednorázové aktivity zaměřené na podporu při 
volbě dalšího kariérního zaměření je potřeba 
doplnit o systémovou práci na vytváření inklu-
zivního prostředí ve školách. Příkladem může 

  V ČR se tomuto problému věnuje např. 
projekt Nejsi sám. Dostupné online 
[vid. 1. 6. 2021] z https://zpravy.aktualne.
cz/nejsi-sam/r~8a29017a2e3511e9b73 
eac1f6b220ee8/.

 8 Ukazuje se, že faktory, které ovlivňují další 
životní trajektorie chlapců a dívek, jsou zá-
vislé na rámcových vzdělávacích programech, 
stereotypním obsahu učebnic, organizaci 
školní každodennosti nebo nepoměru žen 
a mužů mezi vyučujícími. Viz Policy pa-
per Muži v systému vzdělávání Rady Vlády 
pro rovnost žen a mužů. Dostupné online 
[vid. 1. 6. 2021] https://www.vlada.cz/
assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/
pracovni_skupina_muzi_a_rovnosti_zen_a_
muzu/Policy-paper_muzi_v_systemu_ 
vzdelavani.pdf.

 6 Příkladem jsou zkušenosti organizace  
NESEHNUTÍ (během workshopů na SŠ a SOŠ) 
s čistě chlapeckými kolektivy, kde je míra 
tolerance násilí vyšší než např. ve smíšených 
kolektivech (fokusní skupiny se studujícími 
SŠ a SOŠ realizované organizací NESEHNUTÍ 
v roce 2018) a současně je také častější pro-
jev šikany, která se zakládá na homofobii.

 7 Častým problémem u mužů je neschop-
nost říct si o pomoc, která je považována 
za selhání. Srov. Wong, Y. J., Ho, M.-H. R., 
Wang, S.-Y., & Miller, I. S. K. (2017).  
Meta-analyses of the relationship between 
conformity to masculine norms and mental 
health-related outcomes. Journal of Counse-
ling Psychology, 64 (1), 80–93. Dostupné on-
line [vid. 1. 6. 2021] z https://doi.apa.org/ 
doiLanding?doi=10.1037%2Fcou0000176.

https://zpravy.aktualne.cz/nejsi-sam/r~8a29017a2e3511e9b73eac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/nejsi-sam/r~8a29017a2e3511e9b73eac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/nejsi-sam/r~8a29017a2e3511e9b73eac1f6b220ee8/
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/pracovni_skupina_muzi_a_rovnosti_zen_a_muzu/Policy-paper_muzi_v_systemu_vzdelavani.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/pracovni_skupina_muzi_a_rovnosti_zen_a_muzu/Policy-paper_muzi_v_systemu_vzdelavani.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/pracovni_skupina_muzi_a_rovnosti_zen_a_muzu/Policy-paper_muzi_v_systemu_vzdelavani.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/pracovni_skupina_muzi_a_rovnosti_zen_a_muzu/Policy-paper_muzi_v_systemu_vzdelavani.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/pracovni_skupina_muzi_a_rovnosti_zen_a_muzu/Policy-paper_muzi_v_systemu_vzdelavani.pdf
https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fcou0000176
https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fcou0000176


477. kapitola

 9 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021]  
https://www.planovanirodiny.cz/storage/ 
Standardy_pro_sexualni_vychovu_ 
v_Evrope.pdf

být oblast STEM, její prezentace a zpřístupnění různými formami a metodami práce 
nejrůznějším žákům a žákyním bez ohledu na gender či sociální status (např. rozdílné 
materiální vybavení, které poskytují pro rozvoj kompetencí v oblasti STEM svým dětem 
domácnosti, ve kterých žijí).

  Doporučení

 – Vytvořit koncepci genderově citlivé sexuální výchovy, která bude založena na Standar-
dech pro sexuální výchovu v Evropě WHO.9 

 – Zahrnout koncepci genderově citlivé sexuální výchovy do kurikulárních dokumentů 
RVP PV, RVP ZV, RVP G, RVP SOV.

 – Ve všech stupních vzdělávání dbát na uplatňování požadavku RVP maximálně podpo-
rovat individuální rozvojové možnosti žáků a žákyň a vytvářet rovné podmínky a rovné 
zacházení s dívkami a chlapci v průběhu vzdělávání.

 – Do kurikulárních dokumentů ČR začlenit téma průběžné podpory vyučujících ve vzájem-
ných zpětných vazbách a sebereflexi vlastní každodenní pedagogické práce s ohledem na 
rozvoj pestré škály zájmů, schopností a dovedností žáků a žákyň tak, aby nedocházelo 
k neuvědomovanému limitování tohoto rozvoje rutinou a automatickými tendencemi 
stereotypně zacházet s tím, co obvykle od dívek a chlapců očekáváme. 

 – Vytvořit konkrétní metodické postupy zaměřené na inkluzivní přístup ve vzdělávání 
v různých oblastech (STEM, oblasti spojené s rozvojem sociálních a emočních kompe-
tencí atd.), a to ze strany MŠMT ve spolupráci s experty a expertkami v oblasti vzdě-
lávání, zahraniční dobré praxe atd. s možností financování a odborné podpory přímo 
v místě působení, implementace těchto postupů ve školách s harmonogramem, do kdy 
má k této implementaci dojít.  

 – Začlenit do kurikula předškolního, základního a středního vzdělávání prevenci gende-
rově podmíněného násilí, vytvořit metodické materiály, proškolit pedagogické pracov-
níky a pracovnice a vytvořit funkční síť škol a organizací pro efektivní řešení případů 
genderově podmíněného násilí. 

https://www.planovanirodiny.cz/storage/Standardy_pro_sexualni_vychovu_v_Evrope.pdf
https://www.planovanirodiny.cz/storage/Standardy_pro_sexualni_vychovu_v_Evrope.pdf
https://www.planovanirodiny.cz/storage/Standardy_pro_sexualni_vychovu_v_Evrope.pdf


8. kapitola
Genderová segregace a diskriminace  
v akademickém sektoru
Vztahuje se k článku úmluvy: 10

Blanka Nyklová



498. kapitolaObecně můžeme konstatovat, že v akademickém sektoru přetrvává horizontální i ver-
tikální genderová segregace, a to včetně rozdílů v platech mužů a žen. V roce 2018 tvo-
řily ženy 36 % akademických pracovníků, přičemž zastávaly pouze 15 % profesorských 
pozic a 26 % docentských pozic.1 Horizontální segregace se odráží v tom, že v sociál-
ních vědách, medicíně a humanitních oborech působí přibližně 40 % akademiček, ale 
v technických a strojírenských oborech jich je jen 27 %, v přírodních vědách pouze 24 %. 
Genderové rozdíly v platech pozorujeme na všech úrovních akademické kariéry. Co se 
týče žen na vedoucích akademických postech (profesor/ka), řadí se Česká republika 
k nejhorším v EU. Co se týče situace ve výzkumu a vývoji, podíl žen z dlouhodobého 
hlediska stagnuje, neboť v roce 2018 vykazoval nejnižší hodnoty od počátku monito-
rování situace v roce 2000. V mezinárodním srovnání spadá Česká republika mezi ty 
země EU s nejnižším podílem žen ve výzkumu. To koresponduje se situací absolventů/
ek a postgraduálních studujících: v roce 2018 tvořily ženy téměř 60 % absolventů vy-
sokých škol a 45 % postgraduálních studujících. Mezinárodní srovnání ukazuje, že 
počet absolventek univerzit v České republice zhruba odpovídá průměru EU, ale počet 
čerstvých doktorek padá pod evropský průměr. K odchodu žen z kariérní dráhy dochází 
nejčastěji v postdoktorandské fázi a později. Ženy ve STEM oborech jsou nedostatečně 
zastoupeny na všech úrovních akademické a profesionální kariéry od úrovně magis- 
terského studia. V rámci doktorského a postdoktorandského výzkumu jich odejde více 
než v jiných oblastech. V rozhodovacích pozicích nadále dominují muži. Podíl žen na 
nejvyšších postech ve výzkumných ústavech, na univerzitách a dalších institucích výz- 
kumu a vývoje (Akademie věd, Grantová agentura České republiky, Rada vysokých škol, 
Česká konference rektorů, Rada pro výzkum, vývoj a inovace atd.) byl v roce 2018 pouze 
15 %. Ženy tvoří pouze 23 % členů rozhodovacích, strategických a kontrolních orgánů 
těchto institucí, přičemž podíl žen v poradních a znaleckých orgánech byl 28 %. 

Uvedené údaje ukazují setrvalé genderové nerovnosti v akademickém a výzkum-
ném sektoru. 

Zpráva o pracovních podmínkách v českém akademickém sektoru rovněž ukázala, 
že ženy se daleko častěji nacházejí na pozicích s malým či žádným kariérním postu-
pem, jsou jim zadávány pracovní úkoly spojené s chodem institucí, které nejsou hod-
noceny jako akademické, a nacházejí se v pracovním prostředí, které je diskriminuje 

 1 Sociologický ústav AV ČR (NKC Gender 
a věda) 2020. Postavení žen v české vědě. 
Monitorovací zpráva za rok 2018. Dostupné 
online [vid. 1. 6. 2021] z https:// 
genderaveda.cz/wp-content/uploads/2020/ 
05/Postaveni-zen-v-ceske-vede-2018.pdf

https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2020/05/Postaveni-zen-v-ceske-vede-2018.pdf
https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2020/05/Postaveni-zen-v-ceske-vede-2018.pdf
https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2020/05/Postaveni-zen-v-ceske-vede-2018.pdf


50 8. kapitola s ohledem na své (případné) rodičovství. Akademický sektor je navíc vnitřně rozdělen, 
přičemž akademičtí pracovníci/ice v terciárním vzdělávání čelí největšímu stresu kvůli 
nízkému finančnímu ohodnocení a prekérním formám práce s výjimkou docentů/ek 
a profesorů/ek. 

Genderové studijní programy na českých univerzitách, které zaručují odborné gende-
rové znalosti místního prostředí, čelí ohrožení své institucionalizace. Bylo rozhodnuto 
o zrušení jediného bakalářského programu genderových studií (Masarykova Univerzita 
v Brně). Přestože jsou klíčové akademické pracovnice tohoto oddělení nyní na rozhodo-
vacích pozicích na katedře sociologie, není jasné, co se s oborem stane v případě jejich 
odchodu. Jediný magisterský program genderových studií (Univerzita Karlova v Praze) 
sice zůstává, ale plánovaná interní restrukturalizace Fakulty humanitních studií může 
po vypršení stávající akreditace ohrozit jeho stabilitu. Doktorské studium genderových 
studií nadále nenabízí žádná z tuzemských univerzit.   

  Doporučení pro všechny složky akademického sektoru  
(státní správa, grantové agentury, akademické a výzkumné instituce;  
rozhodovací a vedoucí pozice)

 – Přijmout opatření zaměřená na zvýšení zastoupení žen ve všech typech rozhodovacích 
pozic, které se týkají terciárního vzdělávání a výzkumu. Tato opatření se musí týkat ne-
jen příslušných ministerstev, ale též rad a komisí pro udělování stipendií.

 – Přijmout opatření zajišťující platovou transparentnost tak, aby došlo k odstranění pla-
tových nerovností na všech úrovních terciárního vzdělávání a výzkumu, včetně jejich 
vedení.

 – Zavést závazek pro veškeré veřejné vzdělávací a výzkumné instituce a instituce přijímající 
veřejné zdroje na výzkum a vzdělání, publikovat genderově a kvalifikačně segregovanou 
statistiku uchazečů/ek o tendry a granty, a to včetně těch interních.

 – Revidovat strukturu financování tak, aby bylo alespoň 70 % platů hrazeno z instituci-
onálních zdrojů.

 – Zaměřit se na podporu pro mladší výzkumníky/ice a doktorandy/ky a postdoktorandy/
ky za účelem zmenšení jejich znevýhodnění.



518. kapitola – Zaměřit se na opatření týkající se zajištění péče o děti a rodinné příslušníky akademic-
kých pracovníků a pracovnic. Ta by měla zahrnovat zejména poskytování kvalitní péče 
o děti do 3 let.

 – Výslovně podpořit rozvoj společenských a humanitních věd včetně genderových studií, 
a to jak v institucích terciárního vzdělávání, tak ve výzkumu.



9.–12. kapitola

Hospodářská a sociální oblast
Trh práce 
Feminizace chudoby
Ženy v seniorském věku
Násilí na ženách



9. kapitola
Trh práce

Vztahuje se k článku úmluvy: 11

Hana Stelzerová



54 9. kapitola 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 světa1, 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 uplatnění2. Nicméně od roku 2014 (v rámci zkou-
maného 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 bodů, což je hluboko pod průměrem EU, který činí 67,9 bodů. Dlouho-
době pak (srovnání od roku 2013) ČR zaostává za celoevropským průměrem o více než 
10 procentních bodů3. 

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 vě-
kové skupině 20–64 let na 75 % a zvýšení MZ žen v této věkové skupině na 65 %. Z ana-
lýzy vývoje zaměstnanosti MPSV v 1. pololetí 20184 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 stej-
ném 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 nezaměstnaných5 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 sku-
piny 45–59 let. Na druhé straně poklesl počet nezaměstnaných žen o 17 tisíc, u mužů 
bylo snížení jen o 3 tisíce.6

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 pla-
tech mužů a žen snížil na 18,9 % oproti rovněž klesajícímu unijnímu průměru 14,1 %7. 

 1 Global Gender Gap Report 2020. Dostupné 
online [vid. 1. 6. 2021] z http://www3. 
weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf.

 2 Global Gender Gap Report 2020. Dostupné on-
line [vid. 1. 6. 2021] z http://www3.weforum.
org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf.

 3 Gender Equality Index 2020. Dostupné online 
[vid. 1. 6. 2021] z https://eige.europa.eu/
gender-equality-index/2020.

 4 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměst-
nanosti v 1. pololetí 2018, Ministerstvo 
práce a sociálních věcí. Dostupné online 
[vid. 1. 6. 2021] z https://www.mpsv.cz/do-
cuments/20142/848077/anal2018p1.pdf/ 
1c0383ca-67ca-c139-65c-
6-b2d4d5e75473.

 5 „Za nezaměstnané jsou podle definice ILO 
považovány osoby, které v referenčním 
období neměly žádné zaměstnání, neod-
pracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo 
odměnu a aktivně hledaly práci, do které by 
byly schopny nastoupit nejpozději do dvou 
týdnů.“  Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] 
z https://www.czso.cz/csu/czso/cri/ 
zamestnanost-a-nezamestnanost-podle- 
vysledku-vsps-1-ctvrtleti-2019.

 6 Zaměstnanost a nezaměstnanost podle 
výsledků VŠPS - 1. čtvrtletí 2019, Český 
statistický úřad, 2019. Dostupné online 
[vid. 1. 6. 2021] z https://www.czso.cz/csu/
czso/cri/zamestnanost-a-nezamestnanost

-podle-vysledku-vsps-1-ctvrtleti-2019.
 7 Eurostat. Gender pay gap in unadjusted form. 

Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/
tesem180/default/table?lang=en.
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559. kapitola„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 způ-
sobujícím nerovnosti, ale i po odečtení vlivu obou těchto typů segregace bývá zhruba 
polovina celkového mzdového rozdílu těmito typy segregace nevysvětlená.”8

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) 
vylučování9 – 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 Insti-
tutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA CERGE-EI), ekonomické a sociální 
dopady krize covid-19 na ženy jsou tvrdší než na muže nejméně ze tří důvodů:

 1. Ženy jsou obvykle zaměstnány v odvětvích, která jsou hůře postižena karantén-
ními 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 výraz-
nější 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 zaměstnaní 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.

 8 Rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR. Praco-
viště, zaměstnání, stejná práce a rozklad fak-
torů, 2018. Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] 
z https://www.soc.cas.cz/sites/default/ 
files/publikace/gpg_studie_2.pdf. 

 9 Dopady opatření proti pandemii na ženy 
a muže na trhu práce, SÚ AV, 2020. Dostupné 
online [vid. 1. 6. 2021] z 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 [vid. 1. 6. 2021] 
z https://idea.cerge-ei.cz/images/COVID/
IDEA_Gender_dopady_covid-19_cerven_21.
pdf.
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56 9. kapitola V reprezentativním průzkumu 26 % mužů (oproti 21 % žen) uvádí, že jsou schopni 
nadále vykonávat svou hlavní práci z domova prostřednictvím práce na dálku, což sni-
žuje 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 dlouhodo-
bého hlediska může výrazný nárůst výkonu práce formou home office a práce na dálku 
pomoci ženám v jejich kariéře.“10

  Doporučení

 – Při řešení pandemické krize brát na zřetel genderovou perspektivu při zavádění podpůr-
ných a následných opatření. 

 – Pokračovat v aktivní politice zaměstnanosti žen a dalších znevýhodněných skupin (osoby 
50+, osoby s nižším vzděláním, menšiny atd.).

 – Podpořit opatření k lepšímu slaďování rodinného a pracovního života, zejména pak dos- 
tupná zařízení péče, legislativní podpora flexibilních a zkrácených úvazků, podpora 
péče otců v rámci RD).

 – Zavést nástroje pro snižování rozdílů v odměňování (Gender Pay Gap).
 – Realizovat penzijní reformu vedoucí ke snížení genderových rozdílů v penzích – ocenění 

péče (Gender Pension Gap) a důstojnému stárnutí.

 10 Dopady krize covid-19 na muže a ženy v Česku, 
IDEA CERGE-EI, 2020. Dostupné online 
[vid. 1. 6. 2021] z http://idea.cerge-ei.cz/
zpravy/rozdilne-ekonomicke-dopady- 
krize-covid-19-na-muze-a-zeny-v-cesku.
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58 10. kapitola Rodiny sólo rodičů tvoří zhruba čtvrtinu (26 %) 
všech rodin se závislými dětmi. Převážná většina 
těchto rodin má v čele ženu, jen v 16 % jde o ro-
dinu sólo otce1. Právě sólo matky a jejich rodiny 
jsou významně častěji ohrožené příjmovou a ma-
teriální chudobou2.

Podle dat EU-SILC z roku 2018 mají sólo 
matky ve srovnání s matkami s partnerem častěji 
nižší vzdělání a jsou častěji nezaměstnané (6 % 
vs. 2,4 %). Vzhledem k tomu, že neúplná rodina 
vzniká rozpadem rodiny úplné, je průměrný věk 
jejich dětí vyšší a ženy významně častěji pracují 
na plný úvazek; matky z úplných rodin jsou zase 
častěji ekonomicky neaktivní z důvodu rodičov-
ské dovolené3. Vyšší podíl rodin s jedním rodičem 
žije zejména v sociálně vyloučených regionech, 
jako je Ústecký či Moravskoslezský kraj4. Sólo 
matky přitom také častěji než matky s partnerem 
pracují na tzv. nestandardních pracovních pozi-
cích – smlouva na dobu určitou (14,3 % vs. 11 %) 
či práce na dohodu (1,8 % vs. 0,5 %); podobně 
ohrožené jsou mimochodem také ženy jiné než 
české národnosti, s nízkým vzděláním či s malými 
dětmi. Rizikovými faktory nižších příjmů jsou 
zejména věk nejmladšího dítěte a nízké vzdělání 
ženy5. Vidíme tady opět souvislost s nedostup-
ností zařízení péče o nejmenší děti.

Ačkoli průměrné hrubé měsíční příjmy z práce 
se u sólo matek a matek s partnerem významně 
neliší (24 035 Kč, resp. 23 788 Kč), domácnosti 
sólo matek mají významně nižší celkové čisté 

 1 Zdroj: ČSÚ (2011) Sčítání lidu, domů 
a bytů.

 2 Vycházíme přitom z dat z roku 2018, který byl 
rokem ekonomické konjunktury. Pande-
mie Covid-19 přitom ekonomicky zasahuje 
sólo matky více než ostatní rodiny. Viz také 
studie PAQ Research Ekonomické problémy 
domácností v polovině května, podle které 
rodiny sólo rodičů uvádějí významně čas-
těji než ostatní typy domácností pokles 
příjmů o více než 50 %. Dostupné online 
[vid. 1. 6. 2021] z https://www.paqresearch.
cz/post/ekonomicke-problemy-domacnosti

-v-polovine-kvetna.
 3 Dudová, R. 2020. Analýza postavení sólo ma-

tek na trhu práce. Praha: Aperio. Dostupné 
online [vid. 1. 6. 2021] z https://aperio.cz/
wp-content/uploads/2020/11/Analyza_solo_
matky_na_pracovnim_trhu_201124.pdf.

 4 ČSÚ (2011) Sčítání lidu, domů a bytů.

 5 Dudová, R. 2020. Analýza postavení sólo ma-
tek na trhu práce. Praha: Aperio.

 6 Dudová, R. 2020. Analýza postavení sólo ma-
tek na trhu práce. Praha: Aperio.

 7 Höhne, S., Kuchařová, V. a Paloncyová, J. 
2016. Rodiny s dětmi v České republice. So-
ciodemografická struktura, finanční a mate-
riální podmínky. Praha: VÚPSV. In: Dudová, 
R. (2019) Výživné po rozchodu rodičů: 
Zkušenosti z praxe. Praha: Aperio. Dostupné 
online [vid. 1. 6. 2021] z https://zustavame-
rodici.cz/wp-content/uploads/2019/11/
Aperio_analyza.pdf.

 8 Tamtéž.
 9 Zákon o náhradním výživném chudobu vznik-

lou nevyplácením výživného do určité míry 
řeší, problematické je však vyplácení ná-
hradního výživného pouze po dobu dvou let 
a v některých situacích přenášení zátěže na 
rodiče-příjemce.
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5910. kapitolaměsíční příjmy (v průměru 27 217 Kč, vs. 51 712 Kč)6. Výživné přitom představuje v prů-
měru 15 % příjmů neúplných rodin. S jeho neplacením (či nepravidelným placením) se 
přitom setkává nejméně 39 % neúplných rodin7. Příčinami neplacení či sporů o výživné 
jsou zejména konflikty ohledně péče o dítě, nejasnosti o výši výživného či nedostatečně 
formalizovaná dohoda o jeho výši8. V ČR dosud neexistovalo náhradní či zálohové vý-
živné, příslušný zákon byl schválen až v prosinci 20209. Chybí institut opatrovnického 
řízení, které má výši výživného určit, vede často k eskalaci sporu mezi oběma rodiči, 
a sekundárně tedy i k potížím při vyplácení výživného. Ačkoli některé soudy podporují 
procesy vedoucí k uzavření smírné dohody mezi bývalými partnery a rodiči, tato praxe 
je zatím menšinová a její dostupnost je otázkou štěstí v místě trvalého bydliště.

  Doporučení

 – Novelizovat zákon o náhradním výživném. Nutné je především odstranit časové omezení 
na vyplácení náhradního výživného. 

 – Upravit proces navrhování a prokazování hrazení/nehrazení výživného takovým způso-
bem, aby to nezatěžovalo příjemce dávky. Stát by rovněž měl vyplácet náhradní výživné 
v případech, kdy zcela chybí povinná osoba.

 – Zajistit dostupnou péči o děti do 3 let ve všech regionech ČR.
 – Zajistit stabilní dostupné bydlení, mimo jiné prostřednictvím zákona o sociálním byd-

lení.
 – Zlepšit pracovní podmínky, zejména u prekarizovaných pracovních úvazků formou do-

hod.
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6111. kapitolaSituace v oblasti podpory seniorek a seniorů ve sledovaném období je vázána předev- 
ším na změny, které proběhly ještě v období předcházejícím, zejména v souvislosti 
s důchodovým systémem. Důchody jsou totiž v České republice hlavním zdrojem příj- 
mů seniorů i seniorek a nárok na ně i jejich výše zásadně ovlivňuje ohrožení chudobou 
seniorské populace.

V roce 2011 proběhla tzv. malá důchodová reforma, na níž navazovalo v roce 2013 
zavedení druhého pilíře důchodového systému (tzv. velká reforma). Obě byly vystaveny 
kritice a na začátku sledovaného období byl nakonec druhý pilíř k 1. 1. 2016 zrušen. 
Změna zákona o důchodovém pojištění ukončila zvyšování věku odchodu do důchodu 
a zavedla strop 65 let. Na přelomu roku 2018 a 2019 byla zřízena nová komise – Komise 
pro spravedlivé důchody1 – připravující další důchodovou reformu. Jsou v ní zastoupeny 
také neziskové organizace zaměřené na seniory a seniorky, ale i na téma rovnosti žen 
a mužů. Agenda komise zdůrazňuje mimo jiné téma důchodu pečujících, převážně žen 
a následně i otázku vdovských a vdoveckých důchodů. V prosinci 2020 byly hlavní cíle 
reformy představeny médiím – akcentováno je snížení příjmové chudoby lidí v důchodu, 
především zlepšení situace nízkopříjmových žen. Je však velmi nepravděpodobné, že 
by reforma byla realizována v tomto volebním období.

Reformy z pohledu genderového měly a mají dopad především na ženy, neboť pro-
měny důchodového systému vyžadují po ženách větší míru přizpůsobení, flexibility, 
sledování stávajících změn s ohledem na jejich prodlužující se věk odchodu do důchodu 
a zároveň předpokládají poměrně velký stupeň orientace v přenastavovaném důchodo-
vém systému i v jejich prospěch.2

Přes velkou míru přerozdělení vykazuje český důchodový systém stále značné 
genderové disparity ve výši přiznaných starobních důchodů. Vznik těchto rozdílů 
v důchodech žen a mužů je do značné míry odrazem nerovného odměňování, jemuž 
ženy v produktivním věku čelí na trhu práce (v posledním období stagnuje na úrovni 
22 %), a také souvisí s průměrně kratší platbou pojištění vzhledem k dřívějšímu dů-
chodu žen s dětmi. Rozdíl v odměňování se tak překlápí do rozdílu ve výši důchodů 
žen a mužů.

Ke konci roku 2019 došlo k valorizaci důchodů, která pozitivně ovlivnila především 
důchody žen, jejichž penze jsou stále dle statistik nižší než penze vyplácené mužům. Šlo 

 1 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z http://
duchodovakomise.cz/

 2 Volejníčková, R. 2015. Genderové nerovnosti 
v odměňování a v důchodech – Česká repub-
lika. Praha: Gender Studies a Otevřená spo-
lečnost. Dále také Dudová, R. 2013. Reformy 
důchodového systému v ČR a jejich dopady na 
muže a ženy. Praha: Gender Studies.

https://drive.google.com/file/d/1zry4ekqlUHo8ML2wVoNdJtRxGqZiy8Ys/view
https://drive.google.com/file/d/1zry4ekqlUHo8ML2wVoNdJtRxGqZiy8Ys/view
https://drive.google.com/file/d/1zry4ekqlUHo8ML2wVoNdJtRxGqZiy8Ys/view
http://duchodovakomise.cz/
http://duchodovakomise.cz/


62 11. kapitola o záměrně diferencovanou valorizaci a bylo to takto i artikulováno. Průměrný důchod 
seniorů byl v roce 2019 15 486 Kč, u seniorek činí průměrný důchod 12 858 Kč. Ženy 
si valorizací v průměru polepšily o 6,77 %, muži o 6,50 %.3 I přesto na konci prvního 
čtvrtletí roku 2020 byl rozdíl v důchodech žen a mužů nadále znatelný a ve výši cca 20 % 
(viz následující tabulka).4

 Průměr Průměr muži Průměr ženy

Starobní důchod 14 397 15 781 13 141

Předčasný důchod 12 875 14 186 11 698

Vdovský důchod 9 525 - 9 525

Vdovecký důchod 8 534 8 534 -

Průměrná výše důchodu ve výši 14 397 Kč za první čtvrtletí roku 2020 také odkazuje 
na téma ohrožení chudobou. Pokud je příjmová chudoba definována jako hranice 60 pro-
cent mediánu příjmu, pak i průměrný důchod je pouze lehce nad jejím prahem. Příjmy 
36,9 % seniorů, kteří žijí v jednočlenné domácnosti (tj. sami), nedosahují ani hranice 
příjmové chudoby; 65,9 % seniorů dle dat ČSÚ příjmová chudoba ohrožuje.5  Významné 
procento jednočlenných domácností pak tvoří ženy.6 Dřívější data naznačují, že ženy jsou 
chudobou ohroženy více než dvojnásobně7, a to ostatně potvrzují i statistiky Eurostatu8: 
Situace se výrazně zhoršuje se zvyšujícím se věkem seniorek.9

Situace nedostatečných příjmů v důchodovém věku je často kompenzována mož-
ností souběhu pobírání důchodu a příjmu z pracovní činnosti. To však platí pouze pro 
ty, kdo jsou schopni vykonávat pracovní činnost a dokud jsou na pracovním trhu žádáni. 
V roce 2017 data ČSÚ ukazovala trend nárůstu pracujících důchodců až na výši 341 000, 
kdy žen bylo téměř o 17 000 více nežli mužů10. Avšak aktuální zkušenosti stavu po pan-
demii COVID—19 spíše naznačuje, že právě tato pracovní místa budou jako první rušena 
a kompenzace pro tyto cílové skupiny bude nejobtížněji prosaditelná.

 Výzkumy chudoby v kontextu stáří ukazují, že chudé seniorky a senioři vynakládají 
vysokou část příjmů na bydlení, a proto jim nezbývá dostatek příjmů na léky či potraviny, 
ani další „zbytné“ náklady11, a tak se při připravovaných řešeních musí zohledňovat 
i otázka sociálního bydlení.

 3 MPSV 2019. Tisková zpráva z 30. 9. 2019. Do-
stupné online [vid. 1. 6. 2021] z mpsv.cz/-/
vlada-se-pripravuje-na-zvyseni-duchodu- 
schvalila-narizeni-o-jeho-parametrech.

 4 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
www.cssz.cz/documents/20143/99428/ 
Prumerna_vyse_solo_duchodu_v_CR_v_ 
casove_rade.pdf/a9b4355f-343f-7f3c-eaef- 
485a15ec2098.

 5 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z http:// 
duchodovakomise.cz/.

 6 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] 
z https://www.cssz.cz/docu-
ments/20143/99587/2018_Statistická%20 
ročenka%20z%20oblasti%20důchodového 
%20pojištění%20za%20rok.pdf/6ac9652b- 
93c3-357a-4c86-aeb41068c54f.

 7 Volejníčková, R. 2015. Genderové nerovnosti 
v odměňování a v důchodech – Česká repub-
lika. Praha: Gender Studies a Otevřená spo-
lečnost. Dále také Dudová, R. 2013. Reformy 
důchodového systému v ČR a jejich dopady na 
muže a ženy. Praha: Gender Studies.

https://www.cssz.cz/documents/20143/99428/Prumerna_vyse_solo_duchodu_v_CR_v_casove_rade.pdf/a9b4355f-343f-7f3c-eaef-485a15ec2098
https://www.cssz.cz/documents/20143/99428/Prumerna_vyse_solo_duchodu_v_CR_v_casove_rade.pdf/a9b4355f-343f-7f3c-eaef-485a15ec2098
https://www.cssz.cz/documents/20143/99428/Prumerna_vyse_solo_duchodu_v_CR_v_casove_rade.pdf/a9b4355f-343f-7f3c-eaef-485a15ec2098
https://www.cssz.cz/documents/20143/99428/Prumerna_vyse_solo_duchodu_v_CR_v_casove_rade.pdf/a9b4355f-343f-7f3c-eaef-485a15ec2098
https://www.cssz.cz/documents/20143/99428/Prumerna_vyse_solo_duchodu_v_CR_v_casove_rade.pdf/a9b4355f-343f-7f3c-eaef-485a15ec2098
http://duchodovakomise.cz/
http://duchodovakomise.cz/
https://www.cssz.cz/documents/20143/99587/2018_Statistick�%20ro�enka%20z%20oblasti%20d�chodov�ho%20poji�t�n�%20za%20rok.pdf/6ac9652b-93c3-357a-4c86-aeb41068c54f
https://www.cssz.cz/documents/20143/99587/2018_Statistick�%20ro�enka%20z%20oblasti%20d�chodov�ho%20poji�t�n�%20za%20rok.pdf/6ac9652b-93c3-357a-4c86-aeb41068c54f
https://www.cssz.cz/documents/20143/99587/2018_Statistick�%20ro�enka%20z%20oblasti%20d�chodov�ho%20poji�t�n�%20za%20rok.pdf/6ac9652b-93c3-357a-4c86-aeb41068c54f
https://www.cssz.cz/documents/20143/99587/2018_Statistick�%20ro�enka%20z%20oblasti%20d�chodov�ho%20poji�t�n�%20za%20rok.pdf/6ac9652b-93c3-357a-4c86-aeb41068c54f
https://www.cssz.cz/documents/20143/99587/2018_Statistick�%20ro�enka%20z%20oblasti%20d�chodov�ho%20poji�t�n�%20za%20rok.pdf/6ac9652b-93c3-357a-4c86-aeb41068c54f


6311. kapitolaVýrazným problémem je sociální izolace seniorek a seniorů. Hrubým odhadem pak 
můžeme říct, že osaměle žije cca 500 000 až 700 000 lidí nad 65 let. A většina z nich jsou 
ovdovělé ženy. Cílená evidence toho, kdo se opravdu cítí osaměle, neexistuje. Podle 
mnoha studií je ze zdravotního pohledu samota stejné riziko jako kouření nebo alkohol. 
Absence sociálního kontaktu zvyšuje riziko úmrtnosti o polovinu. Jedním z mechanismů, 
kterými se samota projevuje na fyzickém zdraví, je zhoršení imunity. Publikace Světové 
zdravotnické organizace nazvaná Sociální předpoklady zdraví uvádí, že „sociální izolace 
je spojena s vyšším rizikem předčasného úmrtí a horší šancí přežití po infarktu. U lidí, 
kteří mají nízkou sociální a emocionální podporu od okolí, je také větší pravděpodob-
nost deprese, vyšší riziko komplikací v těhotenství a výraznější komplikace spojené 
s chronickými onemocněními.“ Holt-Lunstadová, Smith a Layton, autoři metastudie 
o souvislosti sociálních vztahů a rizika úmrtí, navíc upozorňují, že 50% zvýšení rizika 
úmrtí spojené s osamělostí je možná podhodnocené.12

Pandemie COVID-19 téma osamělosti a sociální izolace zvýraznila, nicméně z výše 
napsaného je zřejmé, že sociální izolace je dlouhodobý problém. V souvislosti s pan-
demií v sociálních zařízeních zemřelo prokazatelně více lidí. Podle dat Českého 
statistického úřadu v roce 2020 přes 129 tisíc lidí, což znamená oproti roku 2019 
patnáctiprocentní nárůst, tedy téměř o 17 tisíc úmrtí víc. Nárůst úmrtí postihl nej-
výrazněji věkovou kategorii 75–84 let.13 Podrobné analýzy aktuálně provádí Ústav 
zdravotnických informací a statistiky. Podle odborných odhadů mnohá z těchto úmrtí 
souvisejí se sociální izolací seniorů v institucích a zhoršeným přístupem k informa-
cím a zdravotní péči.

  Doporučení

 – Vrátit téma chudoby žen v seniorském věku do centra pozornosti a realizovat projekty, 
statistiky a výzkumy, které by zohledňovaly jeho specifika.

 – Realizovat důchodovou reformu, která přispěje k omezení chudoby v seniorském věku, 
a snižovat celoživotní rozdíly v příjmech žen a mužů.

 – Zmírňovat riziko bytové nouze v seniorském věku a zajistit dostupné bydlení, mimo 
jiné prostřednictvím zákona o sociálním bydlení. 

 8 Statistiky at-risk-poverty. Dostupné online 
[vid. 1. 6. 2021] z http://ec.europa.eu/ 
eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin 
=1&language=en&pcode=tespn240.

 9 MPSV. Strategie přípravy na stárnutí společ-
nosti 2019-2025.

 10 ČSÚ. 2018.  Ženy a muži v datech. Pracující 
důchodci podle odvětví činnosti. Dostupné 
online [vid. 1. 6. 2021] z https://www.czso.
cz/csu/czso/grafy-j705xlii3o.

 11 Sokačová, L. 2020. Ženy a chudoba. In: 
Social Watch: Rovnost žen a mužů v nedo-
hlednu. Monitorovací zpráva Social Watch 
k genderové rovnosti 2020. Dostupné  
online [vid. 1. 6. 2021] z http://www. 
socialwatch.cz/wp-content/uploads/sw_
zprava_gender_cr_2020.p.

 12 Social Relationships and Mortality Risk: 
A Meta-analytic Review. Dostupné online 
[vid. 1. 6. 2021] z https://journals.plos.org/
plosmedicine/article?id=10.1371/journal.
pmed.1000316

 13 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
www.czso.cz/csu/czso/v-roce-2020- 
zemrelo-pres-129-tisic-obyvatel-ceska

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tespn240
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tespn240
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tespn240
file:///E:/pr%c3%a1ce/gender/Stinova%20zprava%202021/%20
https://www.czso.cz/csu/czso/grafy-j705xlii3o
https://www.czso.cz/csu/czso/grafy-j705xlii3o
http://www.socialwatch.cz/wp-content/uploads/sw_zprava_gender_cr_2020.p
http://www.socialwatch.cz/wp-content/uploads/sw_zprava_gender_cr_2020.p
http://www.socialwatch.cz/wp-content/uploads/sw_zprava_gender_cr_2020.p
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000316
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000316
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000316
https://www.czso.cz/csu/czso/v-roce-2020-zemrelo-pres-129-tisic-obyvatel-ceska
https://www.czso.cz/csu/czso/v-roce-2020-zemrelo-pres-129-tisic-obyvatel-ceska
https://www.czso.cz/csu/czso/v-roce-2020-zemrelo-pres-129-tisic-obyvatel-ceska


64 11. kapitola  – Zavést sběr dat v souvislosti se sociální izolací. Aktuálně statistika osamělosti neexis-
tuje, ale bez ní se komplikuje posun k systémovému řešení. Na základě zmapování toho, 
kde je v Česku nejvíce osamocených starších lidí a analýzy získaných dat, lze vypracovat 
strategii napříč resorty.

 – Inspirovat se dobrou praxí i ze zahraničí, mimo jiné Velkou Británií, kde například byla 
přidána do portfolia ministryně pro sport a občanskou společnost také agenda sociální 
izolace, takže je současně „ministryní pro samotu“.14 Příkladem dat, z nichž lze vychá-
zet, je odhad “nákladů na osamělost” vypracovaný London School of Economics.15

 14 Do této gesce spadá implementovat opatření, 
která mají bojovat s osamělostí ve společ-
nosti. Opatření kromě jasného ukotvení 
agendy na ministerstvu dále zahrnují sbírání 
a analýzu dat, včetně pravidelného reporto-
vání a financování iniciativ, které se samotou 
bojují.

 15 Informaci i kampani proti osamělosti viz 
https://www.campaigntoendloneliness.
org/, podrobnosti k nákladům na osamělost 
zde: https://www.bbc.com/news/educa-
tion-41349219

https://www.campaigntoendloneliness.org/
https://www.campaigntoendloneliness.org/
https://www.bbc.com/news/education-41349219
https://www.bbc.com/news/education-41349219
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66 12. kapitola Násilí na ženách je považováno za jednu z hlavních překážek dosažení rovnosti žen 
a mužů ve společnosti a jednu z nejrozšířenějších forem porušování lidských práv. Dle 
dostupných dat některou z forem psychického násilí zažilo 47 % žen. Více než pětina žen 
má také přímou zkušenost s fyzickým či sexuálně motivovaným násilím. Znásilnění pak 
zažilo přibližně 5–10 % českých žen, přičemž naprostá většina z nich nikdy nevyhledá 
pomoc a neobrátí se na policii. Vysoká míra latence zůstává i u sexuálního obtěžování, 
nebezpečného pronásledování či genderově podmíněného kybernásilí.1 Domácí násilí 
a násilí na ženách je velmi latentní problém a administrativní data vzhledem k nízké míře 
oznamování a nahlašování těchto případů zachycují pouze zlomek žité reality. Ročně je 
evidováno cca 2 500 případů domácího násilí v rodinách, ovšem až kolem 300 000 žen 
se bojí návratu domů. Okolo 168 000 obětí ročně vyhledá lékařskou pomoc v důsledku 
fyzické újmy vyplývající z domácího násilí. Jen rok 2019 přinesl přes 1 250 případů vy-
kázání z domácnosti kvůli násilí a rok 2020 dalších 1 170 případů.2

Specificky se o násilí na ženách ve veřejném prostoru hovoří velmi málo, a pokud ano, 
tak se obvykle diskuze hned v počátku stočí k otázce, proč hovoříme “jen” o násilí na 
ženách. Pozornost se tak místo k jádru problému upíná na obhajování toho, zda násilí na 
ženách je, nebo není celospolečenský problém hodný samostatné diskuze. To poukazuje 
na převládající stereotypy a trhliny ve zvyšování povědomí o této problematice u široké 
veřejnosti, ještě více zarážející je však takový přístup u některých institucí, které by 
s touto problematikou měly být seznámeny. Samostatně stojící téma násilí na ženách 
je pro společnost stále trochu „podezřelé“, protkané celou řadou mýtů a silně propo-
jeno s obavou ze zneužití ze strany „nepravých“ obětí (viz některé reakce české laické 
i odborné veřejnosti na hnutí #MeToo, téma znásilnění či sexuálního obtěžování). 

Násilí na ženách zatím není českou společností dostatečně vnímáno jako lidsko-
právní problém v celé své šíři a projevech tak, jak jej uchopují mezinárodní definice, 
standardy a dokumenty3, ale je roztříštěno na jednotlivé trestné činy, které se k němu 
vztahují. Tento převládající kriminologický přístup k problematice násilí na ženách tak 
dostatečně nereflektuje jeho příčiny, strukturální a sociální kontext a redukuje širokou 
zkušenost žen s různými formami násilí na definice trestního práva a individualizovanou 
zkušenost. Tím se však ocitá značná část žen, které zažívají celé spektrum psychického 
násilí, nátlaku, kontroly, zastrašování, ekonomického útlaku a dalších forem násilí, 

 1 Úřad vlády ČR. 2019. Akční plán prevence 
domácího a genderově podmíněného násilí 
na léta 2019–2022, str. 3. Dostupné online 
[vid. 1. 6. 2021] z https://www.vlada.cz/
assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/
Aktuality/AP-DN---grafikaFINAL.pdf

 2 Asociace pracovníků intervenčních center 
2019, 2020. Statistiky. Dostupné online 
[vid. 1. 6. 2021] z http://www.domaci- 
nasili.cz/?page_id=255

 3 Viz např. Úmluva OSN o odstranění všech fo-
rem diskriminace žen z r. 1979 a Všeobecná 
doporučení Výboru OSN pro odstranění 
diskriminace žen č. 12, 19 a 35; Pekingská 
deklarace a akční platforma z r. 1995; Dopo-
ručení Výboru ministrů Rady Evropy (2002) 
k ochraně žen před násilím; Závěry Rady EU 
k potíraní násilí na ženách a dostupnosti 
podpůrných služeb pro osoby ohrožené 
domácím násilím ze dne 6. prosince 2012 
a další.

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/AP-DN---grafikaFINAL.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/AP-DN---grafikaFINAL.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/AP-DN---grafikaFINAL.pdf
http://www.domaci-nasili.cz/?page_id=255
http://www.domaci-nasili.cz/?page_id=255


6712. kapitolavčetně těch žen, které nemají dostatečné důkazy pro trestní řízení (nebo jej z různých 
důvodů nechtějí iniciovat), mimo dosah dostatečné ochrany.

  legislativní rámec

O slaďování s mezinárodními normami a závazky se snaží ve svých dokumentech Odbor rov-
nosti žen a mužů Úřadu vlády. Ve spolupráci s Výborem pro prevenci domácího násilí a násilí 
na ženách (poradním orgánem Vlády ČR) vznikl v pořadí již třetí Akční plán prevence domá-
cího a genderově podmíněného násilí, tentokrát na léta 2019–2022. Akční plán se zaměřuje 
kromě domácího násilí i na oblast ostatních forem genderově podmíněného násilí tak, jak 
jsou běžně definovány příslušnými mezinárodními standardy.4 V praxi však jeho naplňo-
vání mnohdy aspekt genderové podstaty domácího a dalších forem násilí postrádá.

V posledních několika letech se v tématu genderově podmíněného násilí však mnohé 
posunulo. Došlo k přijetí klíčových legislativních změn, které umožňují postihování 
některých forem násilí na ženách. Jedná se zejména o §199 trestního zákoníku, který 
vymezuje trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí, dále zákon č. 135/2006 Sb., 
jímž byla zřízena intervenční centra a posíleny pravomoci policie a soudů (pravomoc 
vykázat násilnou osobu ze společně obývaných prostor) a §354 postihující nebezpečné 
pronásledování. V rámci trestního řízení je z hlediska ochrany obětí dnes možné požádat 
o vydání předběžného opatření na zákaz styku s určitými osobami či na zákaz vstupu 
do obydlí. Novela zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
také zavádí možnost nařídit pachatelům domácího násilí povinnost zúčastnit se pro-
gramů pro násilné osoby zaměřených na zvládání agresivního jednání. 

  Poskytování pomoci obětem

S ohledem na implementaci přijaté legislativy je potřeba ocenit proškolování policie 
v této oblasti. Vzhledem k závažnosti problému je však důležité, aby byl systém vzdě-
lávání (nejen policejních složek, ale všech relevantních profesionálů a profesionálek 
včetně oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, soudního systému a školství) nastaven 
systémově, dlouhodobě a byla mu dána náležitá priorita. Podíváme-li se však na kvalitu 

 4 Úřad vlády ČR. 2019. Akční plán prevence do-
mácího a genderově podmíněného násilí na 
léta 2019–2022, str. 3. https://www.vlada.
cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/Aktuality/AP-DN---grafikaFINAL.pdf 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/AP-DN---grafikaFINAL.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/AP-DN---grafikaFINAL.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/AP-DN---grafikaFINAL.pdf


68 12. kapitola a efektivitu implementace legislativních opatření z pohledu žen, které zažívají násilí 
a hledají pomoc a ochranu, narážíme v praxi na některé překážky a výzvy. 

Ke složitosti problému přispívá i to, že v českém systému sociálních služeb de facto 
neexistuje typ pobytové sociální služby azylový dům s utajenou adresou (či jiný typ spe-
cializované pobytové služby pro oběti) nebo specializované služby pro oběti genderově 
podmíněného násilí. Tuto mezeru se snažil vyplnit návrh novely zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, jenž však zatím nebyl schválen.

Podle národní zprávy o implementaci Pekingské deklarace5 zůstává největší výzvou 
v systému pomoci a ochrany zajištění přístupu obětí a jejich dětí ke specializovaným 
službám a zajištění adekvátního a předvídatelného financování organizacím působícím 
v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí.6 Z hlediska dostupnosti je pak pro-
blematický také přístup k systému pomoci pro ženy s handicapem, ženy migrantky či 
ženy zvláště zranitelné z důvodu průniku vícero forem znevýhodnění. 

Výsledky Analýzy dostupnosti specializovaných pobytových sociálních služeb pro do-
spělé oběti domácího násilí zpracované Úřadem vlády ČR v roce 2017 ukázaly, že pouze 
5 z registrovaných pobytových sociálních služeb poskytuje své služby výhradně obětem 
domácího násilí. Navíc jsou provozovány pouze 3 organizacemi ve 2 městech ČR s kapa-
citou cca 90 lůžek – tedy cca 30 rodinných míst.7 Doporučení Rady Evropy o minimálních 
standardech pro azylové domy pro oběti domácího násilí stanovuje 1 rodinné místo na 
10 000 obyvatel, v ČR by tedy mělo být 1 000 lůžek (tj. více než 300 rodinných míst). ČR 
tedy dosahuje pouze 10 % tohoto standardu. Stejné doporučení pak určuje jako mini-
mální standard jedno specializované centrum pro oběti znásilnění na 200 000 žen (resp. 
minimálně jedno centrum na kraj/region) a jedno specializované centrum pro oběti se-
xuálního násilí na 400 000 žen, které by umožnilo snadný přístup k pomoci a ohlášení 
útoků a zajistit vysokou kvalitu soudních a lékařských služeb.8 Bohužel u nás žádné 
takové specializované centrum není k dispozici.

  Násilí na ženách v době pandemie

Opatření související s pandemií onemocnění Covid-19 (práce z domova, uzavření škol 
a školek, omezení pohybu a dostupnosti některých služeb) u mnoha lidí zhoršila sociální 

 5 Úřad vlády ČR. Implementation of the Beijing 
Declaration and Platform for Action (1995) 
and the outcomes of the Twenty-third Special 
Session of the General Assembly (2000) in 
the context of the twenty-fifth anniversary of 
the Fourth World Conference on Women and 
the adoption of the Beijing Declaration and 
Platform for Action 2020. Dostupné online 
[vid. 1. 6. 2021] z https://unece.org/ 
fileadmin/DAM/Gender/Beijing_20/Czech_ 
Republic.pdf. 

 6 Tamtéž str. 18.
 7 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://

www.vlada.cz/assets/ppov/rovne- 
prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/ 
Analyza-dostupnosti-a-kvality_final_ 
s-opravami_revize-leden.pdf.

 8 Kelly, L. a Dubois. L. 2008. Combating violence 
against women: minimum standards for sup-
port services. Directorate General of Human 
Rights and Legal Affairs Council of Europe, 
Strasbourg. Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] 
z https://www.coe.int/t/dg2/equality/ 
domesticviolencecampaign/Source/ 
EG-VAW-CONF(2007)Study%20rev.en.pdf.

https://unece.org/fileadmin/DAM/Gender/Beijing_20/Czech_Republic.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/Gender/Beijing_20/Czech_Republic.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/Gender/Beijing_20/Czech_Republic.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Analyza-dostupnosti-a-kvality_final_s-opravami_revize-leden.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Analyza-dostupnosti-a-kvality_final_s-opravami_revize-leden.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Analyza-dostupnosti-a-kvality_final_s-opravami_revize-leden.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Analyza-dostupnosti-a-kvality_final_s-opravami_revize-leden.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Analyza-dostupnosti-a-kvality_final_s-opravami_revize-leden.pdf
https://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EG-VAW-CONF(2007)Study%20rev.en.pdf
https://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EG-VAW-CONF(2007)Study%20rev.en.pdf
https://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EG-VAW-CONF(2007)Study%20rev.en.pdf


6912. kapitolaizolaci a v řadě domácností podnítila nebo prohloubila problémy, které riziko výskytu 
násilí zvyšují – ať jde o míru stresu, ztrátu zaměstnání, zhoršení ekonomické situace 
atd. Omezení daná nouzovým stavem umožnila násilným osobám získat ještě větší 
kontrolu a příležitosti k manipulaci, zatímco obětem výrazně zkomplikovala možnost 
vyhledání pomoci. 

Dramatický nárůst násilí v souvislosti s pandemií je celosvětovým jevem, OSN dokonce 
hovoří o stínové pandemii a upozorňuje na zintenzivnění všech forem násilí na ženách 
a dívkách, především pak domácího násilí.9 V ČR to dosvědčují praxe pomáhajících or-
ganizací i data z výzkumů. Nízkoprahové organizace zaznamenaly za nouzového stavu 
v první vlně epidemie nárůst poptávky po službách až o 40 procent, například v Infor-
mačním a poradenském centru ROSA došlo meziročně k nárůstu konzultací vedených 
distanční formou o 100 %, ale i celkově stoupla poptávka po odborném poradenství 
pro oběti domácího násilí (téměř o 60 %).

Vývojem v otázkách domácího násilí během pandemie se zabýval i kvalitativní výzkum 
expertek ze Sociologického ústavu AV ČR a Fakulty humanitních studií Univerzity 
Karlovy, který se v první fázi na jaře 2020 zaměřil na data od neziskových organizací 
pracujících s oběťmi domácího násilí.10 Výsledky naznačily velkou latenci domácího ná-
silí a zároveň nekonzistenci v řešení jednotlivých případů ze strany institucí, jako jsou 
policie, OSPOD, intervenční centra a další subjekty. Bylo zjištěno, že “zatímco státní 
instituce uvedl nouzový stav spíše do určité paralýzy, ostatní typy pomáhajících orga-
nizací – především NNO – okamžitě zaváděly nové online služby, skypové konzultace 
a další podpůrná opatření. Tím podle všeho dokázaly částečně podchytit i tzv. latentní 
výskyt případů domácího násilí. A zároveň se díky analýze části takto podchycených 
případů ukázaly některé trhliny v systému, které by bylo do budoucna dobré řešit.” Jak 
se ukázalo, v systému existují další nástroje pomoci, které ale v tuto chvíli nejsou dos- 
tatečně využívané a je potřeba je lépe propojit a zacílit tak, aby pomoc obětem byla 
rychlá a účinná. Na dotčené instituce a na faktické fungování systému se pak v létě 
2020 zaměřila druhá fáze výzkumu.11

 9 UN Women 2020. The Shadow Pandemic:  
Violence against women during COVID-19.  
Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https:// 
www.unwomen.org/en/news/in-focus/in- 
focus-gender-equality-in-covid-19- 
response/violence-against-women-during-
covid-19. 

 10 Tisková zpráva: Domácí násilí za COVID-19: 
Když z pasti není úniku (a pomoc funguje jen 
někdy). Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] 
z https://www.soc.cas.cz/sites/default/ 
files/soubory/tz_domaci_nasili_za_covid-19_ 
kdyz_z_pasti_neni_uniku_a_pomoc_ 
funguje_jen_nekdy.pdf.

 11 Sociologický ústav AV ČR 2020. Tisková 
zpráva z 22. 10. 2020. Dostupné online 
[vid. 1. 6. 2021] z https://www.soc.cas.cz/ 
aktualita/domaci-nasili-za-covid-19- 
je-o-lidech?fbclid=IwAR2_59mii9NJcLqkJ_ 
giSJ9jkiqFibxDZYwD1svbpwUJk191HGk 
3cXYycoA.

https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19
https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/soubory/tz_domaci_nasili_za_covid-19_kdyz_z_pasti_neni_uniku_a_pomoc_funguje_jen_nekdy.pdf
https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/soubory/tz_domaci_nasili_za_covid-19_kdyz_z_pasti_neni_uniku_a_pomoc_funguje_jen_nekdy.pdf
https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/soubory/tz_domaci_nasili_za_covid-19_kdyz_z_pasti_neni_uniku_a_pomoc_funguje_jen_nekdy.pdf
https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/soubory/tz_domaci_nasili_za_covid-19_kdyz_z_pasti_neni_uniku_a_pomoc_funguje_jen_nekdy.pdf
https://www.soc.cas.cz/aktualita/domaci-nasili-za-covid-19-je-o-lidech?fbclid=IwAR2_59mii9NJcLqkJ_giSJ9jkiqFibxDZYwD1svbpwUJk191HGk3cXYycoA
https://www.soc.cas.cz/aktualita/domaci-nasili-za-covid-19-je-o-lidech?fbclid=IwAR2_59mii9NJcLqkJ_giSJ9jkiqFibxDZYwD1svbpwUJk191HGk3cXYycoA
https://www.soc.cas.cz/aktualita/domaci-nasili-za-covid-19-je-o-lidech?fbclid=IwAR2_59mii9NJcLqkJ_giSJ9jkiqFibxDZYwD1svbpwUJk191HGk3cXYycoA
https://www.soc.cas.cz/aktualita/domaci-nasili-za-covid-19-je-o-lidech?fbclid=IwAR2_59mii9NJcLqkJ_giSJ9jkiqFibxDZYwD1svbpwUJk191HGk3cXYycoA
https://www.soc.cas.cz/aktualita/domaci-nasili-za-covid-19-je-o-lidech?fbclid=IwAR2_59mii9NJcLqkJ_giSJ9jkiqFibxDZYwD1svbpwUJk191HGk3cXYycoA


70 12. kapitola  Doporučení

 – Ratifikovat Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího 
násilí. K tomu bude třeba podpořit aktivity ke zvýšení informovanosti široké veřejnosti 
i politiků a političek o obsahu Úmluvy, včetně boření mýtů a dezinformací, které v této 
oblasti panují.

 – Změnit právní definici znásilnění v trestním zákoníku tak, aby byla hlavním aspektem 
skutkové podstaty tohoto trestného činu absence souhlasu při sexuální aktivitě.

 – Novelizací zákona o sociálních službách ukotvit pojem genderově podmíněného násilí 
a zařadit tuto formu násilí mezi nepříznivé sociální situace, dále zařadit specializované 
azylové domy s utajenou adresou do systému sociálních služeb a nastavit standardy 
kvality dalších specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného 
násilí.

 – Zajistit adekvátní a předvídatelné financování neziskovým organizacím působícím v ob-
lasti domácího a genderově podmíněného násilí.

 – Zajistit systematické vzdělávání a zvyšování kompetencí všech zainteresovaných složek 
v systému pomoci ohledně problematiky genderově podmíněného násilí v celé jeho šíři 
a specializovaných forem prevence a podpory.

 – Provádět celospolečenskou prevenci ohledně problematiky násilí na ženách – od ploš-
ných kampaní přes kvalitní preventivní programy ve školách po vzdělávání pracovníků 
s mládeží.

 – Zajistit konzistentní fungování systému pomoci a podpory napříč celou zemí, který bude 
postavený na zapojení všech relevantních složek (policie, OSPOD, intervenční centrum, 
neziskové organizace a další) do monitorování či řešení jednotlivých situací násilí.

 – Zohlednit, že osoby zažívající násilí mají různé potřeby a v souladu s tím je důležité jim 
nabízet různé formy podpory a pomoci. U vícečetných znevýhodnění obětí v kontextu 
genderově podmíněného násilí je k zajištění dostupných a kvalitních služeb potřebné 
posilovat a metodicky podpořit interdisciplinární spolupráci jednotlivých služeb, které 
pracují s rozličnými cílovými skupinami.12

 – Vytvořit nové specializované služby pro oběti domácího a sexuálního násilí s vhodným 
regionálním rozmístěním, a tím zvýšit jejich dostupnost pro oběti. 

 12 ProFem 2021. Bariéry v systému pomoci obě-
tem partnerského násilí čelícím vícečetným 
znevýhodněním. Doporučení pro instituce 
veřejné správy. Dostupné u pracovnic orga-
nizace ProFem, www.profem.cz. 

http://www.profem.cz


7112. kapitola – Navýšit kapacity specializovaných azylových domů v souladu s doporučením Rady Ev-
ropy, tj. 1 rodinné místo na 10 000 obyvatel. Tedy zřídit dalších cca 3 000 lůžek, která 
by byla vhodně regionálně rozmístěna.
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74 13.–14. kapitola  Zastoupení žen v evropském parlamentu, diplomacii  
a mezinárodních organizacích

Zastoupení žen mezi poslanci Evropského parlamentu zvolenými za Českou republiku v ob-
dobí 2019–2024 oproti období předcházejícímu narostlo – z 21 českých MEPs je žen 7, tedy 
33,3 %. Poměr žen a mužů v celém EP přitom v roce 2019 dosahoval 40,4 %. Přetrvávající 
relativně nízký počet českých členek EP je odrazem laxní pozice řady českých politických 
stran k tématu rovného zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách.

Relativně nízké je i zastoupení žen v parlamentních výborech zabývajících se zahra-
niční politikou a vnějšími vztahy – v zahraničním výboru Poslanecké sněmovny jsou 
ženy dvě (tj. 11 %), stejně jako ve Výboru pro obranu. Ve Výboru pro evropské záležitosti 
najdeme poslankyně tři (17 %). V senátním Výboru pro zahraniční věci, obranu a bez-
pečnost je jedna senátorka (18 %) a dvě senátorky jsou členkami senátního Výboru pro 
záležitosti EU (18 %).

Při svém nástupu do funkce na podzim 2018 ministr zahraničních věcí Tomáš Petří-
ček mimo jiné vyslovil ambici zvýšit zastoupení žen v klíčových pozicích na ministerstvu. 
Ačkoli mezi sedmi náměstky nyní najdeme dvě ženy, jedná se o náměstkyně člena vlády 
bez odpovědnosti za řízení konkrétní sekce ministerstva. Agenda Michaely Marksové To-
minové nicméně zahrnuje problematiku podpory žen v diplomacii, což lze považovat za 
pozitivní signál.

Mezi 114 vedoucími úřadů na zahraničních misích najdeme pouze 17 velvyslankyň nebo 
generálních konzulek (15 %). Kariérní řád MZV znevýhodňuje ženy v kariérním postupu, 
který je do velké míry navázán na výjezd do zastupitelské mise v zahraničí. V této oblasti 
nicméně přetrvává nevýhodné nastavení, pokud jde o slaďování rodinného a pracovního 
života – jedná se mj. o komplikovanou situaci při porodu a čerpání mateřské dovolené 
v zahraničí.

  Zahraniční politika, rozvojová agenda a humanitární pomoc

Jak Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020, resp. 
Strategie pro rovnost žen a mužů na léta 2021–2030, tak Akční plán pro rovnost žen a mužů 



7513.–14. kapitolana léta 2019–2020 v příslušných částech věnují pozornost tématu rovnosti žen a mužů 
ve vnějších vztazích, dále reflektující oblast zahraniční politiky, obrany a bezpečnosti 
a resortní genderové agendy MZV. Koncepce zahraniční politiky ČR z roku 20151 de-
klaruje záměr podílet se na celosvětovém posílení postavení žen ve společnosti, ačkoli 
zároveň uznává, že téma přesahuje rámec problematiky lidských práv či rozvoje. Gende-
rová rovnost spolu s posílením postavení žen a dívek je zmíněna jako průřezová priorita 
související s respektem k lidským právům ve Strategii zahraniční rozvojové spolupráce 
ČR pro roky 2018–2030.

Otázky genderové rovnosti jsou tedy pro českou zahraniční politiku důležitým té-
matem, přinejmenším na deklaratorní úrovni. Zároveň ale z rozhovorů s relevantními 
aktéry vyplynulo, že ČR tradičně není jeho nositelem. Klasickým způsobem prosazování 
této agendy je spíše podpora pozic zemí, které se na otázkách souvisejících s genderovou 
rovností dlouhodobě profilují – tradičně jde např. o státy Skandinávie.

  Implementace rezoluce Rb osN 1325  
„Ženy, mír a bezpečnost“

První český národní akční plán k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 13252 
byl přijat v roce 2017, tedy 17 let od přijetí rezoluce v roce 2000. Akční plán na období 
2021–2025 vláda schválila v listopadu 2020. Oproti aktuálně platnému NAP, jenž se 
vyznačoval spíše neefektivně stanovenými indikátory pro jednotlivé cíle, se má nový 
akční plán zaměřit na cíle konkrétní, dosažitelné a lépe měřitelné (SMART). Např. 
v oblasti rozvojové či humanitární spolupráce by genderový rozměr měl být main-
streamován. 

Vznik druhého NAP byl koordinován Ministerstvem zahraničních věcí se zapojením 
dalších relevantních subjektů, tedy zejména Úřadu vlády, Ministerstva obrany, Minis-
terstva vnitra a rovněž zástupců neziskového sektoru a akademické sféry. Česká situace 
vzniku Národního akčního plánu je specifická v tom, že zatímco pro některé další země 
je typický vznik a formulace NAP spíše směrem „zdola”, tedy s výrazným přispěním zá-
stupců neziskového sektoru či občanské společnosti, v ČR je směr spíše opačný a zájem 
nevládních aktérů na utváření politiky lze označit za omezený.

 1 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
www.mzv.cz/file/1565920/Koncepce_ 
zahranicni_politiky_CR.pdf.

 2 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
www.databaze-strategie.cz/cz/mzv/ 
strategie/akcni-plan-ceske-republiky- 
k-implementaci-rezoluce-rady-bezpecnosti- 
osn-c-1325-2000

https://www.mzv.cz/file/1565920/Koncepce_zahranicni_politiky_CR.pdf
https://www.mzv.cz/file/1565920/Koncepce_zahranicni_politiky_CR.pdf
https://www.mzv.cz/file/1565920/Koncepce_zahranicni_politiky_CR.pdf
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzv/strategie/akcni-plan-ceske-republiky-k-implementaci-rezoluce-rady-bezpecnosti-osn-c-1325-2000
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzv/strategie/akcni-plan-ceske-republiky-k-implementaci-rezoluce-rady-bezpecnosti-osn-c-1325-2000
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzv/strategie/akcni-plan-ceske-republiky-k-implementaci-rezoluce-rady-bezpecnosti-osn-c-1325-2000
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzv/strategie/akcni-plan-ceske-republiky-k-implementaci-rezoluce-rady-bezpecnosti-osn-c-1325-2000
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzv/strategie/akcni-plan-ceske-republiky-k-implementaci-rezoluce-rady-bezpecnosti-osn-c-1325-2000


76 13.–14. kapitola  Doporučení

 – Věnovat větší pozornost možnostem slaďování pracovního a rodinného života diplomatů 
a diplomatek v zastupitelských misích.

 – Posílit komunikaci o podpoře rovnosti žen a mužů jako jednom z významných témat 
české zahraniční politiky i nad rámec tradiční podpory dodržování lidských práv.

 – Vnášet téma genderové rovnosti do všech oblastí souvisejících se zajištěním míru a bez-
pečnosti.

 – Pravidelně vyhodnocovat naplňování strategických dokumentů souvisejících s rovným 
zastoupením žen a mužů ve vnějších vztazích.

 – Pokračovat v diskusi se zástupci neziskového sektoru a občanské společnosti a posilovat 
jejich zapojení do této diskuse.



14. kapitola
Klima a životní prostředí

Vztahuje se k článku úmluvy: 2, 14

Žaneta Gregorová, 
Petra Jelínková



78 14. kapitola Environmentální problémy a klimatická krize mají výrazně nerovnoměrný dopad na 
různé komunity – znatelně silněji dopadají na ty skupiny, které už čelí znevýhodněním, 
a tím přispívají k prohlubování existujících nerovností a mohou vytvářet nové. Přestože 
ženy přispívají k produkci skleníkových plynů méně než muži, mají nižší předpoklady 
se vyrovnat s jejich negativními důsledky, mimo jiné z důvodu nižších příjmů a dalších 
systémových znevýhodnění.1 Studie Světové zdravotnické organizace o genderu, kli-
matické změně a zdraví poukazuje na to, že zdravotní rizika spojená s klimatickou krizí 
jsou z genderového hlediska výrazně odlišné, a apeluje na vlády, aby v klimatických 
plánech navrhovaly mitigační a adaptační opatření tak, aby byla prospěšná pro muže 
i ženy.2 Genderovou perspektivou se zabývá i rozsáhlá studie Mezinárodní agentury pro 
obnovitelnou energetiku (IRENA) z roku 2019, která zdůrazňuje roli žen v souvislosti se 
spravedlivou transformací a příležitostmi, které skýtá budoucí energetika založená na 
obnovitelných zdrojích.3 Evropský parlament v této souvislosti publikoval Zprávu o že-
nách, rovnosti žen a mužů a klimatické spravedlnosti, v níž upozorňuje, že „ženy jsou 
obzvláště ohroženy změnou klimatu a neúměrně pociťují její dopady kvůli svým sociálním 
úlohám”, jako je obstarávání chodu domácnosti a péče o druhé.4 Uvedené nerovnosti 
se netýkají jen skleníkových plynů, ale i dalších typů emisí z energetiky a průmyslu, 
z nichž mnohé mají přímé dopady na zdraví lidí i stav jejich životního prostředí.

  Propojování environmentálních a genderových otázek:  
jak si stojí Česko?

Vládní Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2014–2020 bere v potaz, že k „otázkám život-
ního prostředí ve vztahu k rovnosti žen a mužů se vyjadřuje mimo jiné Pekingská akční 
platforma, která jako jednu z kritických oblastí zájmu uvádí genderové nerovnosti ve správě 
přírodních zdrojů a v ochraně životního prostředí. Ženy často nemají dostatečný podíl na 
správě a vedení institucí, jejichž rozhodování nejvýznamněji ovlivňuje kvalitu životního 
prostředí, a jsou často nedostatečně zastoupeny v institucích, které vytvářejí politiky v této 
oblasti. Zároveň pak ale nesou důsledky negativních rozhodnutí v lokálních komunitách.“5 
V této souvislosti uvádí, že zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, které se zabývají život-
ním prostředí, dopravou a energetikou v ČR, se pohybuje pod evropským průměrem.

 1 EIGE 2012. Review of the Implementation in 
the EU of area K of the Beijing Platform for 
Action: Women and the Environment. Gender 
Equality and Climate Change. Dostupné  
online [vid. 1. 6. 2021] z https://eige.europa.
eu/sites/default/files/Gender-Equality-and- 
Climate-Change-Report.pdf.

 2 WHO 2014. Gender, Climate Change and Health. 
Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
www.who.int/globalchange/Gender 
ClimateChangeHealthfinal.pdf.

 3 IRENA 2019. Gender Perspective. Dostupné 
online [vid. 1. 6. 2021] z https://bit.ly/ 
3d8JcDk.

 4 Zpráva rovněž konstatuje, že „ženy a muži 
pociťují dopady změny klimatu rozdílně; 
vzhledem k tomu, že ženy jsou zranitelnější 
a čelí větším rizikům a zátěži, a to z různých 
důvodů, od nerovného přístupu ke zdrojům, 
vzdělání, pracovním příležitostem a právům 
na půdu po sociální a kulturní normy a jejich 
různé intersekcionální zkušenosti“. Evropský 
parlament 2017. Zpráva o ženách, rovnosti 
žen a mužů a klimatické spravedlnosti. Do-
stupné online [vid. 1. 6. 2021] z https:// 
www.europarl.europa.eu/doceo/document/ 
A-8-2017-0403_CS.html.

 5 Úřad vlády ČR 2014. Vládní strategie pro rov-
nost žen a mužů v České republice na léta 
2014–2020.

https://eige.europa.eu/sites/default/files/Gender-Equality-and-Climate-Change-Report.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/Gender-Equality-and-Climate-Change-Report.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/Gender-Equality-and-Climate-Change-Report.pdf
https://www.who.int/globalchange/GenderClimateChangeHealthfinal.pdf
https://www.who.int/globalchange/GenderClimateChangeHealthfinal.pdf
https://www.who.int/globalchange/GenderClimateChangeHealthfinal.pdf
https://bit.ly/3d8JcDk
https://bit.ly/3d8JcDk
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0403_CS.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0403_CS.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0403_CS.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0403_CS.html


7914. kapitolaResortní dokumenty Ministerstva životního prostředí (MŽP) týkající se genderové rov-
nosti poukazují na to, že aktivity ministerstva se na oblast rovnosti žen a mužů zaměřují 
zejména v interních a personálních otázkách (ve vztahu k zaměstnancům a zaměstnan-
kyním, případně při náboru), směrem k veřejnosti ale téměř vůbec.6 Podobně se jeví i si-
tuace na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO). V roce 2016 vydal Sociologický ústav 
AV ČR ve spolupráci s HBS Praha studii Gender a energetika, která situaci podrobně ma-
puje a přináší řadu doporučení, která by bylo vhodné aplikovat na výše uvedených mini-
sterstvech, dále na Ministerstvu dopravy i v dalších institucích či celospolečensky.

Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030 konstatuje, že v rámci “státní politiky 
životního prostředí jsou specifické potřeby žen a mužů zohledňovány sporadicky a nesys-
témově. Je tomu tak i přes to, že velká část těchto politik má zřejmý genderový rozměr.” 
V souvislosti s tím definuje mezi strategickými cíli i začlenění hlediska rovnosti žen a mužů 
do agendy ochrany životního prostředí a dopravní politiky. Otázkou zůstává, na kolik sys-
témově a účinně se genderové (a podobně i sociální) hledisko skutečně promítne do této 
agendy i v praxi – níže zmíněný příklad Uhelné komise tomu zatím příliš nenasvědčuje.  

Genderovým a sociálním dopadům změny klimatu se čím dál intenzivněji věnuje nezis-
kový sektor včetně České ženské lobby7, občanská sociální hnutí i akademický sektor. 
Například NKC - Gender a věda se tématu věnuje v publikacích i diskuzích pro veřejnost.8 
Publikace HBS z jara 2021 nazvaná Jak navrhnout město, které (pře)žije?9 částečně na-
vazuje na doporučení propojující genderové a energetické/environmentální perspek-
tivy a přináší praktické příklady dobré praxe, které lze využít v adaptaci na klimatickou 
změnu na komunální úrovni, především s ohledem na starší osoby, osoby s postižením, 
děti a ty, kdo o ně pečují – v českém prostředí tedy stále v drtivé většině ženy.10

  Dekarbonizace energetiky a spravedlivá transformace v ČR

Oproti strategickým dokumentům a aktivitám občanského sektoru aplikování gendero-
vých a sociálních perspektiv do klimatické a energetické politiky ČR značně zaostává – 
a nepatří ostatně k lídrům ani v úsilí EU o dosažení klimatické neutrality, naopak řešení 

 6 MŽP 2020. Informace k naplňování Vládní 
strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na 
léta 2014–2020 a Aktualizovaných opatření 
priorit a postupů při prosazování rovnosti žen 
a mužů v roce 2019 na Ministerstvu životního 
prostředí. Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] 
z https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/
cz/zprava_o_plneni_priorit/$FILE/ 
Pln%C4%9Bn%C3%AD%20rezortn%C3% 
ADch%20priotit%20na%20rok%202019.pdf.

 7 Stanovisko České ženské lobby – Gender 
a klima. Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] 
z https://czlobby.cz/stanoviska.

 8 Více o souvislosti klimatické a genderové 
nerovnosti viz např. dokument NKC Gender 
a věda Dvojitá nespravedlnost změny klimatu, 
dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
genderaveda.cz/dvojita- 
nespravedlnost-zmeny-klimatu/) nebo 
záznam z panelové diskuze Ženy, chudoba 
a migrace z 27. 9. 2021, dostupné online 
[vid. 1. 6. 2021] z https://www.facebook.
com/events/2364055040472755/ 
permalink/2391617861049806/.

 9 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
cz.boell.org/cs/2021/05/21/jak-navrhnout- 
mesto-ktere-prezije

 10 Pozitivní příklady zahrnuje např. bratislavský 
Atlas hodnotenia zraniteľnosti a rizík nepriaz-
nivých dôsledkov zmeny klímy z roku 2020. 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zprava_o_plneni_priorit/$FILE/Pln%C4%9Bn%C3%AD%20rezortn%C3%ADch%20priotit%20na%20rok%202019.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zprava_o_plneni_priorit/$FILE/Pln%C4%9Bn%C3%AD%20rezortn%C3%ADch%20priotit%20na%20rok%202019.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zprava_o_plneni_priorit/$FILE/Pln%C4%9Bn%C3%AD%20rezortn%C3%ADch%20priotit%20na%20rok%202019.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zprava_o_plneni_priorit/$FILE/Pln%C4%9Bn%C3%AD%20rezortn%C3%ADch%20priotit%20na%20rok%202019.pdf
https://czlobby.cz/stanoviska
https://genderaveda.cz/dvojita-nespravedlnost-zmeny-klimatu/
https://genderaveda.cz/dvojita-nespravedlnost-zmeny-klimatu/
https://genderaveda.cz/dvojita-nespravedlnost-zmeny-klimatu/
https://www.facebook.com/events/2364055040472755/permalink/2391617861049806/
https://www.facebook.com/events/2364055040472755/permalink/2391617861049806/
https://www.facebook.com/events/2364055040472755/permalink/2391617861049806/
https://cz.boell.org/cs/2021/05/21/jak-navrhnout-mesto-ktere-prezije
https://cz.boell.org/cs/2021/05/21/jak-navrhnout-mesto-ktere-prezije
https://cz.boell.org/cs/2021/05/21/jak-navrhnout-mesto-ktere-prezije


80 14. kapitola spíše oddaluje. Česká energetika je více než z poloviny závislá na fosilních zdrojích a co 
se týče množství emisí CO2 per capita, patří k nejhorším k Evropě. V červenci 2019 byla 
vládou ustavena Uhelná komise se zadáním analyzovat možnosti odklonu od spalování 
hnědého uhlí (v současnosti hlavního zdroje elektřiny v ČR) a také definovat jeho ná-
klady a dopady. Výstupy měly být předloženy vládě do září 2020, ale ani v polovině roku 
2021 nebylo o závěrech rozhodnuto. Komise pouze navrhla konec uhlí v roce 2038, což 
vláda vzala na vědomí a uložila další rozpracování a vyhodnocení podmínek, nástrojů 
a dopadů dřívějšího útlumu uhlí. Pracovní skupina Uhelné komise zaměřená na sociální 
a ekonomické dopady dekarbonizace zatím nepředstavila žádné výstupy.  

V reakci na vznik Uhelné komise se zformovala nezávislá platforma Stínová uhelná 
komise11, tvořená zástupci a zástupkyněmi odborné veřejnosti i občanské společnosti, 
která vládní poradní orgán kritizovala za nevyvážené složení a netransparentní fungo-
vání. V listopadu 2020 zveřejnila vlastní stanovisko k útlumu energetického využívání 
uhlí v ČR, v němž tematizuje zdravotní a sociální dopady těžby a spalování uhlí, mimo 
jiné v podobě vyšší nemocnosti dospělých i dětí v postižených regionech, což zvyšuje 
zátěž na zdravotnictví a péči. Klade důraz na dekarbonizaci energetiky a transformaci 
příslušných regionů participativním a spravedlivým způsobem včetně prevence sociálních 
problémů a chudoby. Tyto aspekty jsou z hlediska genderové rovnosti zásadní, protože 
všechny zmíněné problémy dopadají na ženy a další znevýhodněné skupiny závažněji 
a prohlubují jejich už tak komplikované postavení.

  Doporučení

 – Důsledně zohledňovat genderové a sociální aspekty environmentálních a klimatických 
politik na všech úrovních a vyhodnocovat jejich dopady na různé skupiny obyvatel-
stva.

 – Ve strategických plánech (především na komunální úrovni) zahrnovat genderová a so-
ciální hlediska do opatření v oblasti životního prostředí i v souvisejících oblastech jako 
územní rozvoj, doprava, bezpečnost atd.

 – Na komunální a krajské úrovni umožnit maximální participaci místního obyvatel-
stva. Zvláště ve strukturálně postižených regionech je nezbytné zajistit, aby zdroje 

Atlas propojuje demografické a environmen-
tální indikátory a ukazuje, které části 
města jsou obývány zranitelnými skupinami 
a zároveň jsou environmentálně nejvíce 
náchylné k dopadům extrémních jevů. Všímá 
si dostupnosti sociálních a zdravotnických 
zařízení, ploch s nižší teplotou, stávajících 
adaptačních opatření atd. Zaměřuje se na 
zranitelnost obyvatel, ale také na zrani-
telnost dopravní infrastruktury či budov. 
Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
bratislava.blob.core.windows.net/media/
Default/Dokumenty/Atlas%20hodnotenia 
%20zranite%C4%BEnosti.pdf.

 11 Viz web Stínové uhelné komise: www.uhelna 
komise.cz

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Atlas%20hodnotenia%20zranite%C4%BEnosti.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Atlas%20hodnotenia%20zranite%C4%BEnosti.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Atlas%20hodnotenia%20zranite%C4%BEnosti.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Atlas%20hodnotenia%20zranite%C4%BEnosti.pdf
http://www.uhelnakomise.cz
http://www.uhelnakomise.cz


8114. kapitolana spravedlivou transformaci nebyly využity jen na proměnu průmyslu, ale především 
zohlednily potřeby všech místních obyvatelů a obyvatelek a zlepšily kvalitu jejich ži-
vota. Je nutné specificky vyhodnocovat potřeby a rizika dopadající na obyvatelstvo 
měst a venkova.

 – Zvyšovat povědomí o environmentálních problémech bez nepřiměřeného tlaku na indi-
viduální odpovědnost, ale naopak zpřístupňovat zejména znevýhodněným skupinám 
taková řešení, která jsou současně ohleduplná k životnímu prostředí i úsporná pro 
domácnosti (např. dostupná veřejná doprava, komunitní energetika, levné kvalitní 
potraviny lokální produkce).

 – Podporovat energetickou demokracii, tedy usnadnit přístup jednotlivců a domácností 
k čistým a levným energetickým zdrojům (například podporou komunitní a družstevní 
energetiky) a zaměřit se na předcházení energetické chudobě – především u zranitel-
ných skupin obyvatelstva (seniorky, samoživitelky, osoby s postižením apod.).



15.–16. kapitola

Ženy čelící vícečetným 
znevýhodněním
Romky
Migrantky



15. kapitola
Romky

Vztahuje se k článku úmluvy: 3, 11, 12

Martina Horváthová, 
Petra Jelínková, 

Claudie Laburdová



84 15.–16. kapitola Monitorování a snahy o zlepšování situace Romek v ČR dlouhodobě komplikuje sku-
tečnost, že nejsou k dispozici přesná a dostatečně podrobná data, a to ani o početnosti 
romské populace. Ve sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 (tedy posledním, které před-
cházelo tomuto monitorovacímu období) se k romské národnosti přihlásilo zhruba 
třináct tisíc osob, zatímco romštinu jako svůj rodný jazyk uvedlo přes čtyřicet jedna 
tisíc obyvatel (ČSÚ, 2011). Skutečný počet příslušníků romské národnosti v České re-
publice neznáme, neboť od roku 1998 nesmí být etnicita zjišťována ani evidována.1 
Proto se při určování počtu Romů žijících v ČR pohybujeme v rovině kvalifikovaných 
odhadů, které se aktuálně pohybují okolo 200.000 osob, tedy orientačně asi 2 pro-
centa populace země.

Z důvodu absence oficiálních dat a statistik bude značná část této kapitoly vy-
cházet z terénních zjištění o situaci romských žen.2 O genderu ve vztahu k dalším 
osobním vlastnostem a identitám a nedostatku podkladů v této oblasti se zmiňuje 
i Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2019, jež byla schválena 
vládou v listopadu 2020. Autorský tým v jejím úvodu konstatuje: „Byť Zpráva na 
některých místech upozorňuje na znevýhodnění Romek související s jejich genderem, 
není genderové perspektivě věnován zásadnější prostor. Je zřejmé, že řada nerovností 
má jiný dopad na ženy-Romky a muže-Romy. Nicméně pro identifikaci a hlubší ana-
lýzu těchto rozdílů chybí dostatečná data i výzkum. K odstranění těchto nedostatků by 
měla přispět připravovaná Strategie romské integrace 2021–2030 a Strategie rovnosti 
žen a mužů na léta 2021–2030, ve které je intersekcionální přístup definován jako je-
den z horizontálních principů.“ Oba tyto dokumenty byly dokončeny a schváleny na 
jaře 2021 a intersekcionální přístup uplatňují jak v obecné rovině, tak konkrétně ve 
vztahu k ženám-Romkám.3 

Cílené koncepce integrace romské menšiny jsou tvořeny od roku 1997. V monitoro-
vacím období byla uplatňována Strategie romské integrace do roku 2020 (Romská strate-
gie), která reagovala na Doporučení Rady EU ohledně účinných opatření v oblasti integrace 
Romů ve členských státech (2013)4, ukládající členským státům přijmout účinná opatření 
do konce roku 2016. Od předchozích se tato strategie lišila zaměřením na emancipaci 
a zplnomocnění romské národnostní menšiny jako základního předpokladu k odstranění 
její diskriminace a k plnohodnotné participaci.5

 1 V současnosti upravuje Zákon 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změnách  
některých zákonů.

 2 Zdroj: Nevládní organizace Slovo 21, Romská 
ženská skupina Manushe: www.slovo21.cz

 3 Úřad vlády ČR 2021. Strategie rovnosti žen 
a mužů na léta 2021–2030. Dostupné online 
[vid. 1. 6. 2021] z https://www.vlada.cz/
assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/
Aktuality/Strategie_rovnosti_zen_a_ 
muzu.pdf

  Úřad vlády ČR 2021. Strategie rovnosti, za-
členění a participace Romů (Strategie romské 
integrace) 2021–2030. Dostupné online 
[vid. 1. 6. 2021] z https://www.vlada.cz/
assets/ppov/zmocnenkyne-vlady-pro-lidska- 
prava/aktuality/Strategie-rovnosti-- 
zacleneni-a-participace-Romu-2021--- 
2030---textova-cast_OK.pdf

 4 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021]  
z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ 
CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013H1224(01) 
&from=EN

 5 Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřadu 
vlády, 2014, str. 29–33.

http://www.slovo21.cz
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https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Strategie_rovnosti_zen_a_muzu.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/zmocnenkyne-vlady-pro-lidska-prava/aktuality/Strategie-rovnosti--zacleneni-a-participace-Romu-2021---2030---textova-cast_OK.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/zmocnenkyne-vlady-pro-lidska-prava/aktuality/Strategie-rovnosti--zacleneni-a-participace-Romu-2021---2030---textova-cast_OK.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/zmocnenkyne-vlady-pro-lidska-prava/aktuality/Strategie-rovnosti--zacleneni-a-participace-Romu-2021---2030---textova-cast_OK.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/zmocnenkyne-vlady-pro-lidska-prava/aktuality/Strategie-rovnosti--zacleneni-a-participace-Romu-2021---2030---textova-cast_OK.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/zmocnenkyne-vlady-pro-lidska-prava/aktuality/Strategie-rovnosti--zacleneni-a-participace-Romu-2021---2030---textova-cast_OK.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013H1224(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013H1224(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013H1224(01)&from=EN


8515.–16. kapitolaOd roku 1997 mají Romové jako jediná národnostní menšina svůj poradní orgán 
vlády, tedy Radu vlády pro záležitosti romské menšiny. Zasedají v ní zástupci romské 
občanské společnosti společně se zástupci jednotlivých resortů. Radě předsedá premiér. 
Rada může přijímat usnesení, která jsou postupována vládě jako doporučení ve věcech 
týkajících se romské národnostní menšiny. Na konci roku 2020 byly z dvanácti osob re-
prezentujících občanskou společnost v radě pouze čtyři ženy, z toho tři Romky. Celkem 
byly mezi sedmadvaceti členy Rady zastoupeny čtyři romské ženy.

RomanoNet, z. s., vznikl v únoru 2017 za účelem zastřešovat a koordinovat součinnost 
jedenácti nevládních organizací pracujících s romskou menšinou v ČR. RomanoNet je 
platforma pro vyjednání a prosazování změn v nastavování politiky integrace a k lepšímu 
zacílení výzev na financování projektů k integraci Romů a sociálně znevýhodněných 
osob. Hlas romských žen v této střešní organizaci zastupuje Slovo 21 a pod ní působící 
romská ženská skupina Manushe, dále pak zástupkyně protiprávně sterilizovaných 
romských žen ze Vzájemného soužití.

  Romská populace a sociální vyloučení

Podle odhadů žije polovina romského obyvatelstva v ČR v podmínkách sociálního vy-
loučení nebo jím je ohrožena. Sociálním vyloučením se rozumí ztížení přístupu k in-
stitucím a službám, tedy i k možnostem pomoci, vyloučení ze společenských sítí a ne-
dostatek nebo absence sociálních kontaktů mimo sociálně vyloučenou lokalitu. Lidé 
žijící v podmínkách sociálního vyloučení jsou v některých lokalitách nezaměstnaní 
až v 70–100 % případů, často nízko kvalifikovaní, odkázáni na sociální pomoc státu, 
žijící ve špatných bytových podmínkách nebo v provizorních ubytovacích zařízeních 
(ubytovnách). Sociální vyloučení s sebou nese zhoršené zdraví, zadluženost a soci-
álně patologické jevy. Špatné životní prostředí, přelidněnost, nedostatečné soukromí, 
prostorová i sociální vyloučenost lokality, společně s dlouhodobou nezaměstnaností 
a omezováním ze strany majitelů mají negativní dopad na obyvatele, kteří ztrácejí po-
slední zbytky snahy o změnu své situace a rezignují. Odhady krajských koordinátorů 
pro romské záležitosti hovoří o zadluženosti až 70 % romských rodin. Proto v prostředí 
vyloučených lokalit jsou častější nelegální pracovní vztahy.



86 15.–16. kapitola  očima Romek: hlavní překážky a problémy

Z terénních poznatků organizací zaměřených na romskou menšinu a z průzkumu sku-
piny Manushe působící v organizaci Slovo 21 vyplývá, že ve sledovaném období vedlo 
intersekcionální znevýhodnění, které romské ženy prožívají na základě svého genderu, 
etnicity a patriarchálního uspořádání romské společnosti, k problémům zejména v ob-
lastech zdravotnictví, bydlení, zaměstnávání, vzdělávání a domácího násilí.

V oblasti zdravotnictví, zejména pak v porodnictví, se jako problém nejčastěji ob-
jevuje špatná dostupnost lékařské péče a porodnic od sociálně vyloučené lokality. Ve 
zdravotnických zařízeních pak také často dochází k diskriminaci vůči romským osobám, 
ať v podobě otevřeně rasistického a neuctivého jednání nebo nezájmu ze strany perso-
nálu, což může být v citlivých a zranitelných chvílích porodu a v poporodním období silně 
traumatizující. V některých porodnicích (podle osobních zkušeností respondentek z Ús-
teckého a Moravskoslezského kraje) dochází k případům segregování Romek v jiných, 
často horších pokojích, což je někdy klamně odůvodňováno údajným přáním romských 
rodiček. Při běžné zdravotní péči nebyla zaznamenána ani tak explicitní diskriminace, 
jako spíš nedostatek informací, podpory a nedostatečný zájem.

Ohledně zaměstnanosti a příjmu byly opakovaně zmiňovány případy, kdy se Romky 
ucházely o volné místo, ale po osobním setkání se náhle dozvěděly, že už je pozice „ob-
sazená“. Horší postavení romských žen na trhu práce rovněž souvisí s tradičním rodin-
ným uspořádáním, v němž se očekává od žen péče o domácnost a děti. Romské ženy jsou 
tak daleko více ohrožené chudobou, a to zejména v seniorském věku. Romské seniorky 
mají nepřiměřeně nízké důchody, protože kvůli péči o domácnost a děti často nemají 
odpracovaný potřebný počet let. Obzvlášť prekarizované je postavení samoživitelek. Ty 
často mají potíže s otcem dětí, který neposílá výživné (nezřídka ve spojitosti s exekucí). 
Vymáhání výživného soudní cestou se ženy obvykle vyhýbají, aby nevyvolávaly konflikty 
mezi rodinami, domluvy však pomáhají zpravidla jen krátkodobě. Vedle toho mívají 
Romky problém s umístěním dětí do školek a jeslí, a to jak z důvodu chybějící kapacity, 
tak z finančních důvodů. Kvůli uvedeným překážkám některé Romky pracují načerno, 
například jako uklízečky v soukromých firmách, a tím se roztáčí kolotoč propadu do 
chudoby, kdy z důvodů neodpracovaných let na trhu práce nedosáhnou na starobní 



8715.–16. kapitoladůchod. V krajních případech pak některé řeší nedostatek financí prostitucí, s čímž se 
lze někdy setkat už i u dospívajících dívek.

S komplikovaným hledáním práce se pojí také problematika bydlení mimo vylou-
čené lokality. Šance dostat se do jiné části obcí je mizivá kvůli přemrštěným cenám za 
pronájem bytu a nízké dostupnosti obecních sociálních bytů. Řada českých obcí také 
vyhlásila takzvané zóny „se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“, jejichž 
obyvatelé nemohou pobírat některé dávky na bydlení. Výzkumy (např. oceněná baka-
lářská práce Roberta Oláha6) i terénní praxe dokládají diskriminaci romských žadatelek 
a žadatelů na trhu s bydlením během monitorovaného období.

Dalším zásadním tématem je domácí násilí, které je v některých případech pova-
žováno za přirozenou součást rodinného života, o níž se příliš nemluví nahlas, a to ani 
v terénních výzkumech, v nichž byly respondentky jinak vcelku otevřené.

Problematická zůstává i oblast vzdělání. Český školský systém znevýhodňuje rom-
ské děti již od útlého věku a často tlačí romské rodiče, aby své děti dali do speciálních 
škol. Stále existují segregované školy, kdy romské děti nadále zůstávají nadmíru za-
stoupeny v programech pro děti s lehkým mentálním postižením a romští žáci v loň-
ském školním roce tvořili bezmála čtyři procenta z celkového počtu žáků na základních 
školách, zatímco v rámci takzvaných redukovaných vzdělávacích programů dosahoval 
jejich podíl 29 procent.7 

  Nucené sterilizace romských žen

Vleklým problémem nadále zůstává problematika odškodnění žen, které prodělaly nu-
cenou sterilizaci. Tento zákrok je spojován především s minulým režimem, doloženy 
jsou však případy i z roku 2012. Některé ženy byly sterilizovány bez informovaného 
souhlasu, například jej podepsaly v bolestech, pod vlivem sedativ nebo jim bylo tvr-
zeno, že je zákrok nutný, protože jsou jinak v ohrožení života. Pro některé další nebyla 
rozhodnutí zcela svobodná, protože byly přesvědčovány, případně jim mohlo být vy-
hrožováno odebráním dětí či dávek.

Toto téma se průběžně řeší od roku 2005, kdy tehdejší ombudsman Otakar Motejl vydal 
zprávu8, podle jejíchž odhadů byly v Československu od roku 1972 nuceně sterilizovány 

 6 Olah, R. 2020. Diskriminace Romů na trhu 
bydlení (bakalářská práce). UJEP Ústí nad 
Labem.

 7 Zpráva Amnesty International Human Rights 
in Europe – Review of 2019. Dostupné online 
[vid. 1. 6. 2021] z https://www.amnesty.org/
download/Documents/EUR0120982020 
ENGLISH.PDF

 8 Souhrnná zpráva o činnosti veřejného 
ochránce práv za rok 2005 Dostupné online 
[vid. 1. 6. 2021] z https://www.ochrance.cz/ 
dokument/2010/Souhrnna_zprava_VOP_ 
2005.pdf
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88 15.–16. kapitola tisíce žen, převážně Romek. Vládní výbor proti mučení navrhl zavést odškodné pro nu-
ceně sterilizované ženy už v roce 2006 a v roce 2009 se za protiprávní zákroky tehdejší 
kabinet Jana Fischera omluvil. V roce 2015 připravil tehdejší ministr pro lidská práva Jiří 
Dienstbier návrh zákona, podle něhož měly být nuceně sterilizované (především romské) 
ženy odškodněny částkou 300 000 Kč výhledově v roce 2017, vláda jej ale odmítla.

V listopadu 2016 vydalo Evropské centrum pro práva Romů v Budapešti (ERRC) po-
drobnou zprávu o násilné sterilizaci romských žen v České republice nazvanou Nucené 
a kruté: sterilizace a její důsledky pro romské ženy v České republice (1966–2016).9

V roce 2019 byl předložen návrh zákona vycházející z Dienstbierovy předlohy, podle 
nějž by odškodné mohlo připadnout ženám, které sterilizaci podstoupily mezi 1. čer-
vencem 1966 a 31. březnem 2012. Žádost by oběti podávaly podle návrhu do tří let od 
účinnosti zákona, přičemž by se mohla týkat až 400 osob. Projednání však bylo opako-
vaně odloženo. Až v červnu 2021 prošel třetím čtením v Poslanecké sněmovně a čeká 
ho projednávání v Senátu, některé z obětí se však napravení křivdy nedočkají, protože 
už zemřely.

  Doporučení

Provádět systematický sběr dat a výzkumy týkající se romského obyvatelstva a jmenovitě 
situace žen, a to zejména s přihlédnutím k identifikovaným problematickým oblastem 
jako vzdělávání, sociální vyloučení, chudoba, bydlení, reprodukční práva a další, při-
čemž je nezbytné tyto problémy řešit komplexně a provázaně.

Zajistit pomoc nejohroženějším skupinám žen, zejména seniorkám, samoživitelkám 
a ženám s postižením, v rámci systému sociálního bydlení (přijetí zákona o sociálních byd-
lení), sociálních dávek a podpory v hmotné nouzi či zákona o zálohovaném výživném.

Odstranit bariéry, které těm nejzranitelnějším brání dosáhnout na pomoc od státu 
(např. kvůli vyhlašování tzv. bezdoplatkových zón).

Zajistit bezodkladné odškodnění nuceně sterilizovaných žen.
Řešit diskriminační zacházení s Romkami ve zdravotnických zařízeních, především 

v souvislosti s porodnictvím (je třeba zajistit stejnou úroveň péče pro všechny ženy, sou-
časně ale respektovat kulturní rozdíly a tradice).

 9 Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z http://
www.errc.org/uploads/upload_en/file/ 
nucene-a-krute-28-november-2016.pdf
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8915.–16. kapitolaZajistit desegregaci škol, zvýšit počty asistentů na základních školách a předcházet 
vyloučení romských dětí už od předškolního období.

Vytvářet opatření, politiky trhu práce a související programy na podporu včasného 
zapojení žen Romek na trhu práce, zejména pro ženy s nízkou kvalifikací, starší a dlou-
hodobě nezaměstnané. 



16. kapitola
Migrantky
Vztahuje se k článku úmluvy: 3, 11, 12

Eva Valentová



9116. kapitolaK 31. prosinci 2020 žilo v České republice přibližně 272 500 žen s cizí státní přísluš-
ností, tedy žen v postavení migrantek z hlediska české legislativy. Tyto ženy tvořily 
k danému datu 42,92 % z celkové migrantské populace (celkem 634 790 osob) a při-
bližně 2,65 % všech obyvatel v zemi.1 Po miléniu počet žen migrantek rychle rostl, 
a byť se tento nárůst ve sledovaném období mírně zpomalil, i v České republice dochází 
k feminizaci migrace.

Stejně jako jinde v Evropě i migrantky v České republice čelí vícenásobnému znevýhod-
nění v důsledku různorodých strukturálních, společenských, jazykových a kulturních 
překážek. Ve srovnání s muži a ženami z většinové populace žijí migrantky v sociálně 
i ekonomicky zjevně nerovném postavení. Tato nerovnost zvyšuje riziko jejich sociálního 
vyloučení a vytváří živnou půdu pro rizikové situace, často spjaté s genderově podmí-
něným násilím či vícenásobnou diskriminací na základě pohlaví, příslušnosti k sociální 
skupině, etnického původu nebo migračního statusu.2 

I přes dílčí pokroky v oblasti integrace migrantů a rovných práv zůstávají příslušné ná-
stroje státu, ale i aktivity nevládních organizací, sociálních či jiných veřejných služeb 
stále nedostatečné, pokud jde o systematické zmírňování znevýhodnění migrantek 
žijících v ČR. Navíc po intenzivnějším přílivu migrantů do Evropy od roku 2015 v zemi 
vzrostl i výskyt některých negativních společenských jevů, jako jsou xenofobie, rasis-
mus, nenávistné projevy až násilí z nenávisti, přičemž tyto mají velké dopady na životy 
muslimských žen a dalších rasově odlišných skupin.3 Institucionalizované stereotypy 
demonstroval i známý soudní případ ohledně nošení šátku ve škole, ve kterém soudy ne-
uznaly diskriminaci žalující muslimské dívky v otázce jejího přístupu ke vzdělání.4

Nerovné postavení migrantek v ČR se ještě výrazněji projevilo během pandemie Covid-19, 
kdy tato znevýhodněná skupina nebyla téměř nijak zohledněna ve vládních ochranných 
opatřeních v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí, a to i přes dopady na jejich situ-
aci z celé řady ohledů (možností vstupu do země, omezení možností slučování rodin, 
zvýšené prekarity práce v řadě odvětví, slaďování rodinného a pracovního života, ohro-
žení domácím násilím atp.). Výjimkou snad byla pouze možnost doprovodu tlumočníka 

 1 Ministerstvo vnitra ČR. Cizinci s povoleným 
pobytem. Informativní přehledy za roky 2011 
až 2021. Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] 
z https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/ 
cizinci-s-povolenym-pobytem.aspx?q=Y2hud 
W09Mg%3d%3d 

 2 Hradečná, P. et al. 2016. Ženy na vedlejší koleji 
(?) Analýza postavení a situace migrantek 
a žen s migračním původem ve vyšším střed-
ním a seniorském věku. Sdružení pro inte-
graci a migraci, Praha. Dostupné na: http://
www.migrace.com/docs/161012_eny-na- 
edlejsi-koleji-_analyza.pdf.

 3 HateFree 2018. „Muslimky nosívají místo šátků 
čepice, mají strach” říká expertka (článek). 
Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z http://
www.hatefree.cz/blo/rozhovory/2869- 
kalibova.

 4 Úřad vlády České republiky 2017. Zpráva 
o stavu lidských práv v České republice v roce 
2017. Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] 
z https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/ 
dokumenty/zpravy-lidska-prava-cr/zprava- 
o-stavu-lidskych-prav-v-ceske-republice- 
v-roce-2017-167857/.
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92 16. kapitola při porodech žen s jazykovou bariérou v době, kdy jinak Ministerstvo zdravotnictví za-
kázalo doprovod třetí osoby k porodům v rámci svých nařízení.

  Zohlednění situace migrantek v průřezových veřejných politikách

Opomíjení žen migrantek při implementaci vládních opatření jen odráží obecnou rea-
litu neviditelnosti této skupiny v sociálních a jiných souvisejících veřejných politikách. 
I sama česká integrační a migrační politika dlouhodobě přetrvávala jako genderově slepá, 
obzvláště pokud se jednalo o identifikaci možných problémů souvisejících s integrací 
migrantek do hostitelské společnosti.5 Teprve v roce 2012 vládní strategický materiál 
Aktualizovaná koncepce integrace cizinců uznal specifickou situaci migrantek a až jeho 
aktuální verze z roku 2016 identifikuje ženy migrantky jako jednu ze zranitelných skupin 
a částečně reaguje na jejich potřeby prostřednictvím “cílené nabídky integračních opat-
ření”, tedy výuky češtiny a posilování jejich orientace ve společnosti.6 Nicméně, v české 
integrační strategii stále chybí dostatečně konkrétní a vynutitelná opatření zaměřená 
na práva jednotlivce a na sociální integraci migrantů v klíčových oblastech, jako jsou 
zaměstnanost, vzdělávání, zdravotní péče atp.7 

Poněkud otevřenější přístup k těmto ženám lze spatřovat v nedávných aktivitách Úřadu 
vlády České republiky v rámci oblasti rovnosti žen a mužů. Vládní strategie pro rovnost 
žen a mužů na období 2014–2020 jasně upozorňuje na otázku nedostupnosti veřejné 
zdravotní péče pro ženy migrantky a na otázku jejich vícenásobné diskriminace na trhu 
práce.8 V čerstvě přijaté Strategii pro rovnost žen a mužů na období 2021+ pak již inter-
sekcionalita figuruje jakožto horizontální kritérium, díky čemuž se cílená opatření pro 
znevýhodněné skupiny žen, včetně migrantek, objevují především v prioritních oblas-
tech zaměstnanost, život bez násilí, zdravotní péče a vnější vztahy.9

  strukturální limity z hlediska migrační politiky a legislativy

Imigrační politika a legislativa stanovují podmínky pro vstup a pobyt migrantů na území 
ČR, čímž také nastavují těmto osobám určité adaptační limity a překážky integrace. 

 5 Hradečná, P. et al. 2016. Ženy na vedlejší 
koleji (?) Analýza postavení a situace mig-
rantek a žen s migračním původem ve vyšším 
středním a seniorském věku. Sdružení pro 
integraci a migraci, Praha. Dostupné online 
[vid. 1. 6. 2021] z http://www.migrace.com/
docs/161012_eny-na-edlejsi-koleji-_ 
analyza.pdf. 

 6 Ministerstvo vnitra ČR 2019. Postup při reali-
zaci aktualizované Koncepce integrace cizinců 
v roce 2020. Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] 
z https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/ 
zakladni-dokumenty-k-integracni-politice-
ke-stazeni.aspx.

 7 Konsorcium nevládních organizací pracu-
jících s migranty 2018. Integrace cizinců 
v Česku z pohledu nevládních organizací. 
Kapitola 1. Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] 
z http://www.migracnikonsorcium.cz/cs/
nase-vystupy/.

 8 Smetáčková, I. (ed.) 2015. Stínová zpráva 
o stavu genderové rovnosti v České republice 
v roce 2015. Česká ženská Lobby, Praha. 
Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
czlobby.cz/sites/default/files/projekty/ 
stinova_zprava_tisk.pdf.

 9 Úřad vlády ČR 2020. Vládní strategie rovnosti 
žen a mužů v České republice 2021–2030. Do-
stupné online [vid. 1. 6. 2021] z https:// 
www.vlada.cz/assets/ppov/rovne- 
prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Strategie_ 
rovnosti_zen_a_muzu.pdf
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9316. kapitolaVzhledem k tomu, že mezi nejběžnější cesty legální migrace do České republiky patří 
rodinná migrace, mají tyto strukturální bariéry větší dopad na ženy migrantky nežli 
muže, obzvláště tehdy, když je jejich pobyt na území státu závislý na statusu jejich 
manželů či partnerů. 

Obecné podmínky pro sloučení rodin migrantů se v ČR zpřísnily již v roce 2013.10 Jejich 
kritika se týká neúměrně vysokých správních poplatků, nutnosti prokázat vysoké příjmy 
rodiny a zejména pak nepřiměřené lhůty (9 měsíců) pro zpracování žádosti o povolení 
k pobytu za účelem sloučení rodiny, kterou navíc ještě nedávno rozhodující orgán (Mi-
nisterstvo vnitra) často nerespektoval.11 Další potíže vznikaly pro netransparentnost 
a špatnou funkčnost registračního systému Visapoint na českých ambasádách, což 
v některých zemích původu bránilo mnoha lidem ve vstupu do České republiky, nebo 
prodloužilo proces podávání žádosti o víza i o několik let. Tento problém se týkal na-
příklad rodinné migrace z Vietnamu. Obě uvedené praxe pominuly až po intervencích 
ze strany veřejné ochránkyně práv v letech 2016 a 2017.12 

Přetrvávajícím omezením pro rodinnou migraci do ČR zůstává obzvláště restriktivní 
definice rodinných příslušníků v českém cizineckém zákoně, přičemž tento zákonný 
limit nejčastěji postihuje starší ženy ze zemí mimo EU. Zásadní úskalí statusu rodin-
ného příslušníka (obvykle ženy a dětí) pak spočívá v tom, že jejich pobytové oprávnění 
v ČR odvisí od statusu tzv. sponzora (manžela, partnera či rodiče). Například o rozvod 
lze požádat až po několika letech pobytu v ČR, jinak může jakékoli narušení rodinných 
vazeb vést ke zrušení povolení k pobytu. Ve výsledku tak pobytová závislost zvyšuje 
riziko porušování práv těchto osob ze strany právně silnějšího partnera. Imigrační or-
gány proto musí ze zákona zohledňovat přiměřenost svých rozhodnutí na postavení 
rodinných příslušníků, zejména v případech domácího násilí.   

Z důvodu slabé vymahatelnosti práv při dlouhodobém pobytu v ČR mnoho migrantů, 
často žen, usiluje o získání trvalého pobytu, který zaručuje obdobná práva jako českým 
občanům (volný přístup na trh práce, sociální práva a veřejné zdravotní pojištění). Pod-
mínky jsou však poměrně přísné, pro ženy bývá zejména obtížné prokázat ekonomickou 

 10 Migration Policy Group 2020. Migrant Inte-
gration Policy Index. Czech Republic. Key 
Findings. Brusel 2020. Dostupné online 
[vid. 1. 6. 2021] z http://mipex.eu/czech- 
republic

 11 Organizace pro pomoc uprchlíkům 2016. 
Analýza slučování rodin migrantů ze třetích 
zemí a práva rodinných příslušníků občanů 
EU na volný pohyb a pobyt. Praha 2016. Do-
stupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
www.opu.cz/wp-content/uploads/2016/05/
Anal%C3%BDza-slu%C4%8Dov%C3%A1n 
%C3%AD-rodin-migrant%C5%AF-a-pr%C3% 
A1vo-na-soukrom%C3%BD-a-rodinn%C3% 
BD-%C5%BEivot_FINAL.pdf.

 13 Veřejný ochránce práv 2016. Výroční zpráva 
2015. Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] 
z https://www.ochrance.cz/uploads-import/
ESO/Souhrnna-zprava_VOP_2015.pdf.

  Veřejný ochránce práv 2017. Rozšířený senát 
Nejvyššího správního soudu potvrdil stano-
visko ochránkyně k nefunkčnímu systému 
Visapoint [tisková zpráva]. Brno, 12. 7. 2017. 
Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] z https://
www.ochrance.cz/aktualne/rozsireny-senat- 
nejvyssiho-spravniho-soudu-potvrdil- 
stanovisko-ochrankyne-k-nefunkcnim/. 
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94 16. kapitola soběstačnost. Od podzimu 2021 přibude další ztížení podmínek v podobě nutnosti složit 
zkoušku z českého jazyka na úrovni A2. 

  Trojí neviditelnost žen migrantek na trhu práce

Od okamžiku přistoupení České republiky k EU převládá v zemi ekonomická migrace, 
díky čemuž došlo k výraznému zapojení migrantů, mužů i žen, na českém trhu práce. 
Míra nezaměstnanosti cizinců je buď nižší (u občanů ze zemí EU), nebo srovnatelná 
(u osob ze třetích zemí) s nezaměstnaností českého obyvatelstva a u žen migrantek se 
za desetileté období 2007–2017 dokonce snížila nejvíce v rámci tehdejší EU 25.13

Navzdory příznivým ekonomickým podmínkám posledních let ženy migrantky, stejně 
jako ženy z většinové populace, častěji pracují na krátkodobé a nejisté pracovní úvazky, 
dostávají nižší odměnu za srovnatelnou práci a nižší nebo žádné důchody. Migrantky 
navíc k tomu postihují i nerovné postavení mezi majoritou a menšinami, strukturální 
nerovnosti a legislativní překážky ohledně přístupu migrantů k zaměstnání.14 Tato 
tzv. trojí neviditelnost migrantek na trhu práce (na úrovni společenské třídy, etnické 
příslušnosti a pohlaví) je odsuzuje k profesní segmentaci do několika hospodářských 
odvětví, jako je textilní průmysl, úklidové služby, pohostinství nebo práce v domác-
nostech a v sektoru péče.15 Přechod do jiného odvětví je mimořádně obtížný, a to i po 
absolvování rekvalifikačních a jazykových kurzů, dále kvůli byrokraticky náročnému 
procesu uznávání zahraničních kvalifikací nebo vzdělání (tzv. nostrifikace) či kvůli ne-
dostatečné podpoře v péči o děti.16 

Obzvláště zranitelné jsou migrantky vykonávající práci v domácnosti a v sektoru péče, 
která většinou v důsledku nedostatečné regulace toho segmentu trhu práce probíhá 
v zóně šedé ekonomiky. Především pro ženy, které žijí ve stejné domácnosti se svými 
zaměstnavateli (tzv. live-in workers), je obtížné zajistit a kontrolovat dodržování pracov-
něprávních předpisů, případně se domáhat ochrany před jakýmkoliv typem zneužívání. 
V poslední době výzkumy pozorují rostoucí komoditizaci péče o seniory, kterou stále 
častěji vykonávají migrantky z Ukrajiny, kdy nahrazují péči o seniory v rámci státních 

 13 OECD 2019. Settling in 2018: Indicators of 
Immigrant Integration. Gender differences 
in Immigrant integration, s. 155. Dostupné 
online [vid. 1. 6. 2021] z https://www. 
oecd-ilibrary.org/social-issues-migration- 
health/settling-in-2018/gender-differences- 
in-immigrant-integration_9789264307216- 
10-en. 

 14 Viz Hradečná, P. et al. 2016.
 15 Mathéová, B. 2016. Vykořisťování žen migran-

tek na trhu práce. Online portál Migrace-
online. Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] 
z https://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/
vykoristovani-zen-migrantek-na-trhu

-prace.
 16 Leontiyeva, Y. a Pokorná, A. 2014. Faktory brá-

nící využití kvalifikace imigrantů na trhu práce 
v ČR. Multikulturní centrum Praha. Dostupné 
online [vid. 1. 6. 2021] z https:// 
migraceonline.cz/images/publikace/ 
kvalifikace-final.pdf.
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9516. kapitolastruktur sociálního systému. Je proto na škodu, že česká vláda odmítla ratifikovat 
Úmluvu MOP o důstojné práci pro pracovníky v domácnosti z r. 2011, jejíž přijetí by po-
sílilo práva řady českých i migrantských pracovnic i možnosti jejich prosazování, jejichž 
nedostatky se výrazně projevily i nedávno v souvislosti s pandemií covid-19.17

  Zdraví a reprodukční práva žen migrantek 

V otázkách zdraví migrantské populace v ČR nejvíce pozornosti poutá problematický 
přístup těchto osob ke zdravotnímu pojištění. Dlouhá léta zde totiž existuje struktu-
rální diskriminace některých skupin migrantů, které v závislosti na jejich státní pří-
slušnosti a druhu pobytového oprávnění nemají nárok na veřejné zdravotní pojištění, 
nýbrž mohou získat jen tzv. komerční zdravotní pojištění cizinců. Komerční pojištění 
však poskytuje podstatně horší podmínky kvůli omezené síti poskytovatelů, rozsahu 
hrazených zdravotních služeb a administrativním bariérám. Navíc je finančně náročné, 
neboť pojistné se musí uhradit předem na celou dobu platnosti povolení k pobytu (ně-
kdy až na dva roky). Tím se pojištění stává nepřekonatelnou zátěží zejména pro nej-
zranitelnější skupiny migrantů: děti, těhotné ženy, chronicky nemocné osoby, starší 
osoby apod. V důsledku uvedených bariér dotčené osob nezřídka volí jiné, často rizikové 
způsoby řešení svých zdravotních potíží, např. platby lékařům v hotovosti, samoléčbu, 
odkládání léčby až do návštěvy země původu nebo dokud nezískají v ČR trvalý pobyt 
a s ním i veřejné pojištění.18 Ačkoli se otázka diskriminačního zdravotního pojištění 
v ČR řeší již řadu let, dosud nedošlo ke kýžené změně v rámci posledních novelizací zá-
kona o veřejném zdravotním pojištění. Teprve v aktuálně probíhající novelizaci tohoto 
zákona, zahájené v roce 2020, je snahou vyřešit alespoň otázku přístupu pojištění pro 
tzv. nepojistitelné novorozence rodičů migrantů. 

Všeobecně se v ČR málo ví a mluví o specifikách či úskalích poskytování zdravotní péče 
migrantům v jednotlivých oblastech zdraví. Například reprodukční zdraví migrantek 
není nijak statisticky podchyceno a dosud se na ně zaměřoval snad jediný výzkum pro-
vedený Západočeskou univerzitou v projektu Migrace a zdraví matek.19 Vyplývá z něj, že 
migrantky se nacházejí ve velice zranitelné situaci, co se týče kontaktu se zdravotnickými 

 17 Uhde, Z. a Ezzeddine, P. 2020. The political 
economy of social reproduction: cross-border 
care mobility in the Czech Republic,  
In Melegh A., Katona N. (Eds.): Towards 
a scarcity of care? Tensions and contradicti-
ons in transnational elderly care systems in 
Central and Eastern Europe, pp. 26-44, FES: 
Budapest. Dostupné online [vid. 1. 6. 2021] 
z http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ 
budapest/16945.pdf.

 18 Viz Konsorcium nevládních organizací pracují-
cích s migranty 2018.

 19 Více o výzkumu na https://www. 
migraceporody.cz/projektu/.

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/budapest/16945.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/budapest/16945.pdf
https://www.migraceporody.cz/projektu/
https://www.migraceporody.cz/projektu/


96 16. kapitola zařízeními a orientace ve fungování českého zdravotnictví. I zde se pak vyskytuje celá 
řada problémů souvisejících s komerčním zdravotním pojištěním. Migrantky opakovaně 
uvádějí odmítnutí úhrady zdravotní péče v těhotenství komerčními pojišťovnami z dů-
vodu tzv. pre-existing conditions (vznik nepojistitelné nemoci nebo jejích příznaků před 
uzavřením pojistné smlouvy), nebo pojišťovny obcházejí nemožnost vyloučit těhotenství 
a porod ze zdravotního pojištění vázáním úhrad za poskytnutou péči na různé čekací 
lhůty.20  Některé migrantky bez veřejného zdravotního pojištění si tak nemohou dovolit 
jiný než domácí porod.

Pod vlivem nedávného zpřísnění potratové politiky v Polsku se zviditelnily mezery 
v českém právu, pokud jde o přístup migrantek k interrupcím. Pro mnohé ženy ze zemí 
mimo EU bez trvalého pobytu v ČR toto právo legislativně zakotveno není a v případě 
občanek EU se situaci opakovaně snažilo objasnit Ministerstvo zdravotnictví, ovšem 
pouze prostřednictvím svých právně nezávazných stanovisek.21 V praxi však Česká 
lékařská komora a řada zdravotnických zařízení tento výklad ministerstva odmítají, 
možnosti provádění interrupcí cizinkám napříč zemí zůstávají nejednotné. Problema-
tický stav a následná medializace tématu vyústily začátkem roku 2021 v senátní ná-
vrhy novelizace zastaralého zákona o umělém přerušení těhotenství z roku 1986, ty se 
ovšem také neobejdou bez vášnivých diskusí a nejasných interpretacích předloženého 
legislativního návrhu. 

  specifika domácího násilí s migračním prvkem 

Praxe nevládních organizací ukazuje, že fenomén domácího násilí se nezřídka týká i žen 
migrantek. Coby oběti domácího násilí jsou tyto oběti oproti těm českým navíc znevý-
hodněny svým migračním statusem, který je zpravidla uvádí do závislého postavení na 
rodinném příslušníkovi z hlediska platné legislativy o pobytu cizinců na území ČR. Jejich 
zranitelnost může být umocněna i neznalostí jazyka, nízkým povědomím o svých právech 
a možnostech obrany v případě jejich porušování, či sociální izolací. Migrantky často 
mají pro svůj status ztížený přístup ke specializovaným službám, nebo jim nedůvěřují. 
Zejména na pobytové služby pak takřka nikdy nedosáhnou. 

 20 Viz Konsorcium nevládních organizací pracují-
cích s migranty 2018.

 21 Ministerstvo zdravotnictví 2021. Prohlášení 
Ministerstva zdravotnictví k otázce prová-
dění interrupcí u cizinek. Dostupné online 
[vid. 1. 6. 2021] z https://www.mzcr.cz/ 
tiskove-centrum-mz/prohlaseni- 
ministerstva-zdravotnictvi-k-otazce- 
provadeni-interrupci-u-cizinek/?fbclid=Iw 
AR2F2PEgG1PiCyQgiBLNp98thW_g_Or1eb 
HsSbXaXnX4lot3kZWJHYv19Lg.

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/prohlaseni-ministerstva-zdravotnictvi-k-otazce-provadeni-interrupci-u-cizinek/?fbclid=IwAR2F2PEgG1PiCyQgiBLNp98thW_g_Or1ebHsSbXaXnX4lot3kZWJHYv19Lg
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/prohlaseni-ministerstva-zdravotnictvi-k-otazce-provadeni-interrupci-u-cizinek/?fbclid=IwAR2F2PEgG1PiCyQgiBLNp98thW_g_Or1ebHsSbXaXnX4lot3kZWJHYv19Lg
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/prohlaseni-ministerstva-zdravotnictvi-k-otazce-provadeni-interrupci-u-cizinek/?fbclid=IwAR2F2PEgG1PiCyQgiBLNp98thW_g_Or1ebHsSbXaXnX4lot3kZWJHYv19Lg
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/prohlaseni-ministerstva-zdravotnictvi-k-otazce-provadeni-interrupci-u-cizinek/?fbclid=IwAR2F2PEgG1PiCyQgiBLNp98thW_g_Or1ebHsSbXaXnX4lot3kZWJHYv19Lg
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/prohlaseni-ministerstva-zdravotnictvi-k-otazce-provadeni-interrupci-u-cizinek/?fbclid=IwAR2F2PEgG1PiCyQgiBLNp98thW_g_Or1ebHsSbXaXnX4lot3kZWJHYv19Lg
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/prohlaseni-ministerstva-zdravotnictvi-k-otazce-provadeni-interrupci-u-cizinek/?fbclid=IwAR2F2PEgG1PiCyQgiBLNp98thW_g_Or1ebHsSbXaXnX4lot3kZWJHYv19Lg
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/prohlaseni-ministerstva-zdravotnictvi-k-otazce-provadeni-interrupci-u-cizinek/?fbclid=IwAR2F2PEgG1PiCyQgiBLNp98thW_g_Or1ebHsSbXaXnX4lot3kZWJHYv19Lg


9716. kapitolaCelkově český systém pomoci trpí vůči těmto vícenásobně znevýhodněným osobám 
značnou nesystematičností, kterou navíc doprovází neznalost specifik práce s migrač-
ním prvkem ze strany poskytovatelů služeb či odpovědných státních orgánů, jazykové 
a kulturní bariéry či ostrakizace tématu migrace. Výsledkem uvedených omezení je 
vysoká latence násilí u těchto skupin osob, přičemž jejich neviditelnost umocňuje i to, 
že se jejich specifické postavení nezaznamenává v příslušných statistikách o násilí. 
Přitom dostupné výzkumy a praxe pomáhajících profesí dokládají, že opatření souvi-
sející s pandemií Covid – 19 měla za následek eskalaci domácího násilí i v migrantských 
rodinách. 

  Doporučení

Reflektovat potřeby migrantské populace ve všech relevantních vládních strategiích 
veřejných politik, a to s přístupem založeným na pozitivních krocích a na diferenco-
vání specifických potřeb žen a mužů při zohlednění požadavku jejich rovnosti. 

Systematicky prosazovat přijímání legislativních závazků týkajících se práv pracov-
ních migrantů, včetně vytváření standardů pro vybrané feminizované sektory (např. 
pečovatelství a práce v domácnosti, zemědělství či pohostinství), např. v podobě za-
kotvení důstojné odměny, práv a ochrany pro tyto typy práce.

Vytvářet integrační opatření, politiky trhu práce a související programy na podporu 
včasného zapojení žen migrantek na trhu práce (vč. funkčních mechanismů pro uzná-
vání zahraničního vzdělání a kvalifikace, jakož i zvyšování kvalifikace) i na podporu 
žen s nízkou kvalifikací, starší a dlouhodobě nezaměstnané, aby se zvýšily jejich šance 
pozitivního zapojení do české společnosti (např. pomocí mentoringu, asistovaného 
dobrovolnictví, zprostředkování práce, specializovaných jazykových kurzů, odborného 
vzdělávání, apod.). 

Systematicky sbírat data o migraci členěná podle pohlaví, věku, etnického původu 
a migračního statusu, a to pro účely tvorby politiky podložené fakty a efektivního mo-
nitorování výsledků integrace migrantů/uprchlíků.

Zajistit potřebnou finanční podporu pro integrační opatření, a to jak z evropských 
fondů, tak z vládních zdrojů. 



98 16. kapitola V oblasti reprodukčních práv a genderově podmíněného násilí přijmout ochranná 
opatření cílená specificky na ženy migrantky, například zajistit dostatečnou dostup-
nost tlumočení a soustavné zvyšování interkulturních kompetencí u zdravotnického 
personálu, poskytovatelů specializovaných služeb i odpovědných státních orgánů.



99Závěr
Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice v letech 2016–2021 při-
náší nová poznání a zejména souhrnnou reflexi stavu rovnosti žen a mužů z různých 
úhlů pohledu. Díky zapojení nejen akademického sektoru, ale i nevládních organi-
zací, které se věnují pomoci a podpoře různých skupin, se podařilo shrnout přehledně 
zásadní problémy, které odkazují k jednotlivým článkům Úmluvy o odstranění všech 
forem diskriminace žen. Současně zpráva dokumentuje vývoj genderové rovnosti v ČR 
za posledních pět let. 

Na první pohled se může zdát, že nevládní sektor vnímá situaci více negativně. Do-
mníváme se však, že je to proto, že tyto organizace přímo pracují se ženami (ne však 
výhradně), na které nejvíce dopadají zmiňované nerovnosti, zažívají přímou i nepří-
mou diskriminaci, nebo jsou oběťmi násilí. Ve své každodenní práci tak vidí z blízka 
negativní dopady na jednotlivce, ale i jejich rodiny. Současně však představují samotné 
ženy pracující v oblasti ženských lidských práv častý terč nenávistných komentářů 
a předsudků ze strany okolí.

Věříme, že tato stínová zpráva pomůže prohloubení náhledu a ve svém důsledku 
k pozitivním změnám vedoucím k rovnoprávnému postavení žen v české společnosti. 
Bez perspektivy žen, které tvoří polovinu populace, totiž naše společnost výrazně ztrácí. 
Zkušenost žen a jejich zapojení nejen na trhu práce pomůže České republice stát se vy-
spělou, ekonomicky stabilní, demokratickou společností.  
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