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Česká ženská lobby je síť 36 organizací, která hájí 
práva žen v České republice. Umí se postavit za 
potřeby svých členek a žen jako takových, a proto je 
zastupuje, lobbuje za ně a veřejně je reprezentuje.

Cílem České ženské lobby je přenášet skutečné 
problémy žen na politickou úroveň a zlepšovat 
podmínky žen ve společnosti. Česká ženská lobby je 
hlasem, který je slyšet.

Česká ženská lobby prosazuje zájmy všech žen bez 
ohledu na jejich rasu, etnický původ, zdravotní stav, 
sexuální orientaci, věk, náboženství či víru. Zaměřuje 
se rovněž na cílové skupiny ohrožených žen, které 
nejsou dosud reprezentovány členskými organizacemi.

  Vize organizace



● Usilovat o respekt k osobnostní integritě žen a o zdraví a bezpečí žen.
● Usilovat o plnohodnotné a rovné zapojení žen a mužů ve všech sférách 

společnosti.
● Zviditelňovat význam občanské společnosti a ženských práv jako její 

součásti.
● Zvyšovat financování prosazování genderových témat z veřejných 

zdrojů a ochranu životního prostředí.

       
      Strategické cíle



Ženy nejčastěji pečují o závislé osoby v rodině, ať jsou to děti, nemocní nebo 
lidé vyššího věku, a právě potřeba skloubit práci a péči o členy rodiny v 
době uzavřených škol a poskytovatelů služeb dopadala výrazněji více na 
ženy než muže. 

Ženy častěji pracují ve zdravotnictví, v sociálních službách a ve vzdělávání, 
které jsou nyní vytíženější než kdy jindy. Jsou tak více ohroženy nákazou.

Zvláště zranitelnou skupinou jsou ženy samoživitelky, drobné podnikatelky 
a ženy zaměstnané na smlouvy typu dohoda o provedení práce, přičemž 
mnohé z nich jsou matky malých dětí. 

Realizované projekty

Dopady pandemické krize na ženy



Za práva žen v době pandemické krize

Dopady pandemické krize na ženy



     Co se nám podařilo



Česká ženská lobby uspořádala veřejnou debatu “Jak na rodičovskou pro otce”, 
která řešila, jak nejlépe nastavit otcovskou tak, aby přispěla k lepšímu rozdělení 
péče o děti mezi rodiči ve vztahu k dopadům covid krize. Akce se uskutečnila 9. 11. 
2021 ve spolupráci se Švédskou ambasádou. Na akci bylo 10 osob z neziskového 
sektoru, 5 osob zastupujících firmy, 2 osoby ze státní správy (ÚV) a 2 osoby 
zastupující vzdělávací a vědecké instituce. Z diskuse vzešla doporučení pro 
státní orgány, firmy i nevládní sektor k transpozici evropské směrnice pro sladění 
pracovního a osobního života, která jsou zveřejněna na webových stránkách 
České ženské lobby.

      Ženy a ekonomika
Za práva žen v době pandemické krize

https://czlobby.cz/cs/zpravy/jak-na-rodicovskou-pro-otce-doporuceni-z-odborneho-seminare
https://czlobby.cz/cs/zpravy/jak-na-rodicovskou-pro-otce-doporuceni-z-odborneho-seminare


Fyzické, nebo sexuální násilí zažívá každá třetí Češka. V České republice existují služby 
pro oběti i osoby ohrožené násilím. Chybí ovšem komplexní pomoc a ochrana obětí. 
Česká ženská lobby uspořádala 25. 11. 2021 konferenci Společně proti násilí na ženách, 
na které vystoupili experti a expertky věnující se tématu násilí na ženách a jeho 
prevenci z řad NNO a právníků/ček. 

V rámci předvolebního období jsme apelovali na politiky a političky, aby věnovali 
tématu násilí na ženách potřebnou pozornost. Poprvé v historii se téma násilí na 
ženách dostalo do Koaliční smlouvy mezi Občanskou demokratickou stranou, stranou 
KDU-ČSL, stranou TOP 09 (koalice SPOLU), Českou pirátskou stranou a hnutím 
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (koalice Piráti a Starostové) na volební období 2021–2025.

       Násilí na ženách
Za práva žen v době pandemické krize

https://czlobby.cz/cs/pozvanka-akce/konference-spolecne-proti-nasili-na-zenach
https://drive.google.com/file/d/1WTw9j4QVrF0g9C-zedEKRaGOppvotJOc/view


Česká ženská lobby opakovaně apelovala na Poslaneckou sněmovnu, aby poslanci a 
poslankyně přijali návrh zákona o odškodnění obětí protiprávních sterilizací. Po 
dlouhých letech usilovné práce řady organizací se podařilo přijetí tohoto zákona, což 
povede k odškodnění nedobrovolně sterilizovaných osob mezi lety 1966 až 2012. 

V roce 2021 byl Českou gynekologickou a porodnickou společností České lékařské 
společnosti Jana Evangelisty Purkyně vydán doporučený postup ČGPS ČLS JEP č. 
1/2021 Sb., “Zásady dispenzární péče v těhotenství”, jehož přílohou je přirovnání 
ošetřujících lékařů k zákonným zástupcům žen a pacientek k nezletilým dcerám. 
Naopak nijak nereflektuje péči porodních asistentek. V reakci na tento dokument jsme 
7. září 2021 odeslali Otevřený dopis: 
Nechceme, aby péči v těhotenství poskytovali “taťkové”, ale profesionálové. 

       Reprodukční zdraví

Za práva žen v době pandemické krize

https://czlobby.cz/cs/zpravy/otevreny-dopis-poslancum-poslankynim-na-podporu-zakon-o-poskytnuti-jednorazove-penezni-castky
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-297
https://czlobby.cz/cs/zpravy/otevreny-dopis-nechceme-aby-peci-v-tehotenstvi-poskytovali-tatkove-ale-profesionalove


Česká ženská lobby reagovala v roce 2021 formou otevřených dopisů na porušování práv v 
zahraničí. 
10. listopadu 2021 jsme ministru zahraničních věcí odeslali Otevřený dopis: Už ani jedna oběť, ve 
kterém jsme upozornili na zásahy do práv žen v Polsku v souvislosti s rozhodnutím ústavního 
soudu, podle něhož je umělé přerušení těhotenství z důvodu patologie plodu v rozporu s 
ústavou.  
Společně s dalšími 30 členskými organizacemi Evropské ženské lobby (EWL) jsme vyzvali 
Evropskou unii a všechny její členské státy, aby okamžitě přijaly opatření k zajištění ochrany práv 
všech žen a dívek v Afghánistánu. Výzva byla manifestována formou Otevřeného dopisu: 
Apelujeme na zajištění ochrany práv žen a dívek v Afghánistánu.

Témata vnějších vztahů a spolupráce jsme pravidelně diskutovali 
na jednáních EWL, kterých se zástupkyně České ženské lobby 
účastnily.
Ředitelka České ženské lobby Hana Stelzerová reprezentovala 
český nevládní sektor na Národním dobrovolném přezkumu 
Agendy 2030 OSN. 

       Vnější vztahy

Za práva žen v době pandemické krize

https://czlobby.cz/cs/zpravy/otevreny-dopis-uz-ani-jedna-obet-anijednejwiecej
https://czlobby.cz/cs/zpravy/otevreny-dopis-apelujeme-na-zajisteni-ochrany-prav-zen-divek-v-afghanistanu
https://czlobby.cz/cs/zpravy/reditelka-czl-reprezentovala-nevladni-sektor-na-narodnim-dobrovolnem-prezkumu-agendy-2030-osn


                

• Česká ženská lobby vydala Stínovou zprávu o stavu genderové rovnosti v České 
republice v letech 2016-2020. 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 informace přímo z terénu. Cílem bylo vyhodnotit posun 
genderové rovnosti v ČR za posledních 5 let. Publikace vyšla v českém i anglickém jazyce.

• Dokončili jsme Závěrečnou zprávu Reflexe dopadu ESIF na postavení žen na trhu práce 
shrnující výzkumná zjištění ze studia dokumentů, rozhovorů s relevantními 
zástupci/kyněmi státní správy a zkušeností relevantních organizací, které se 
prosazování rovnosti žen a mužů věnují řadu let a mají zkušenosti s čerpáním EU fondů 
za několik operačních období. 

• Vzhledem k přetrvávající pandemii jsme připravili  Infosheet o dopadech pandemie 
Covid-19 na rovnost žen a mužů. Shrnuje důvody, proč pandemie dopadá více na ženy, a 
definuje opatření, která by situaci pomohla zlepšit.

       Publikace 
,,

https://czlobby.cz/sites/default/files/news_download/stinova_zprava_2021_web.pdf
https://czlobby.cz/sites/default/files/news_download/2021-05-31_reflexe-dopadu-esif-na-postaveni-zen-na-trhu-prace_zaverecna-zprava_0.pdf
https://czlobby.cz/cs/zpravy/dusledky-pandemie-covid-19-dopadaji-vice-na-zeny
https://czlobby.cz/cs/zpravy/dusledky-pandemie-covid-19-dopadaji-vice-na-zeny


                

V rámci koalice Hlas proti násilí pokračovala Česká ženská lobby ve zvyšování povědomí o 
Istanbulské úmluvě Rady Evropy i díky spolupráci s dalšími podporovateli. Za přispění Rady 
Evropy jsme pilotovali metodiku vyvinutou sítí WAVE (Women Against Violence Europe) a UN 
Women.
Připravili jsme elektronické pohledy pro politiky a političky, které odeslalo 54 podporujících, 
další je následují.

Naše kampaň díky probono spolupráci s reklamní agenturou TRIAD měla skvělý dosah na 
sociálních sítích. U příležitosti One Billion Rising jsme spustili tři  spoty upozorňující na 
bagatelizaci domácího a sexuálního násilí.

V senátu jsme ve spolupráci s Otevřenou společností uspořádali kulatý stůl o Úmluvě proti 
násilí s názvem:  Odmítněme násilí na ženách
Spolupráce pokračuje snahou o změnu definice znásilnění v trestním zákoníku - 
Chce to souhlas

       Hlas proti násilí 

http://www.hlasprotinasili.cz
https://czlobby.cz/cs/projekty/zvysovani-povedomi-o-istanbulske-umluve-rady-evropy-pilotovanim-spolecne-metodiky-vyvinute
https://czlobby.cz/cs/projekty/zvysovani-povedomi-o-istanbulske-umluve-rady-evropy-pilotovanim-spolecne-metodiky-vyvinute
https://czlobby.cz/cs/projekty/zvysovani-povedomi-o-istanbulske-umluve-rady-evropy-pilotovanim-spolecne-metodiky-vyvinute
https://czlobby.cz/cs/projekty/zvysovani-povedomi-o-istanbulske-umluve-rady-evropy-pilotovanim-spolecne-metodiky-vyvinute
https://www.youtube.com/channel/UCETh2h5adyW98aAxj_y1f3w
https://czlobby.cz/cs/pozvanka-akce/kulaty-stul-odmitneme-nasili-na-zenach
https://czlobby.cz/cs/projekty/happening-spusteni-kampane-chce-souhlas


       Kde jste nás mohli potkat



                

       Veřejné akce



       Veřejné akce



Online konference Společně proti násilí na ženách
Česká ženská lobby ve spolupráci s Otevřenou společností zorganizovala 25. 
listopadu 2021, na Mezinárodní den za odstranění násilí na ženách, konferenci, 
ke které se aktivně připojilo více než 50 diskutujících. Další desítky sledovaly 
konferenci na Facebooku. Záznam konference si můžete pustit na youtube České 
ženské lobby.

       Veřejné akce

https://www.youtube.com/watch?v=U1x5rM-eHkE&t=2637s&ab_channel=%C4%8Cesk%C3%A1%C5%BEensk%C3%A1lobbyCzechWomen%CC%81sLobby
https://www.youtube.com/watch?v=U1x5rM-eHkE&t=2637s&ab_channel=%C4%8Cesk%C3%A1%C5%BEensk%C3%A1lobbyCzechWomen%CC%81sLobby


Umíme to změřit
aneb naše činnost v číslech
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     Co na to členské organizace



Co přinesla ČŽL za posledních 5 let?
                   Vyjádření zástupkyň členských organizací na Valné hromadě 25. října 2021.
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Co přinesla ČŽL za posledních 5 let?
                   Vyjádření zástupkyň členských organizací na Valné hromadě 25. října 2021.
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Co přinesla ČŽL za posledních 5 let?
                Vyjádření zástupkyň členských organizací na Valné hromadě 25. října 2021.
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Za práva žen v době pandemické krize
● Období realizace: 1.1. - 31.12. 2021
● Poskytovatel: Úřad vlády České republiky

Reflexe dopadu ESIF na postavení žen na trhu práce
● Období realizace: 1. 3. 2018 – 28. 2. 2021
● Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, 

Operační program Technická pomoc 2014-2020

Zvyšování povědomí o Istanbulské úmluvě Rady Evropy v České republice
● Období realizace: 4. 5. 2021 – 3. 10. 2021
● Poskytovatel: Rada Evropy

Neviditelná síla / povstává
● Období realizace: 1.12.2020 - 31.3.2021
● Donor: The British Embassy in the Czech Republic
● Doba realizace projektu: 1. 3. 2020 – 30. 6. 2021
● Donor:  Nadace EVZ, Embassy of the United States of America  

   Realizované projekty

https://czlobby.cz/cs/projekty/neviditelna-sila-povstava
http://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-prague
https://www.stiftung-evz.de/eng/home.html
https://cz.usembassy.gov/cs/education-culture-cs/granty-velvyslanectvi-usa/


     Kdo jsme



    Členské organizace 2021
1. ACORUS
2. Aliance žen s rakovinou prsu
3. APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství
4. Business & Professional Women ČR
5. Česká asociace dul
6. Česká komora porodních asistentek
7. Českomoravská asociace podnikatelek a 

manažerek
8. Český helsinský výbor
9. Český svaz žen

10. Evropská kontaktní skupina
11. Ekumenická akademie
12. Fórum 50 %
13. Fórum žen
14. Gender & sociologie SOÚ AV ČR, v.v.i.
15. Gender Studies
16. Genderové informační centrum NORA
17. Ozvi se! Holla Back!! (přidružené členství)

18.   Hnutí za aktivní mateřství
19.    KONSENT
20.   Manushe / Slovo 21
21.    MINERVA21
22.   NKC - gender a věda
23.   NESEHNUTÍ
24.   Otevřená společnost
25.   Pomoc v nouzi
26.   Porodní dům „U Čápa“
27.    proFem
28.   Prostor pro rodinu
29.   Rodinné centrum PEXESO
30.   ROSA - centrum pro ženy 
31.   Rozalio
32.    Sdružení pro integraci a migraci
33.    Spiralis
34.    Unie porodních asistentek
35.    Ženy s.r.o.
36.    Středočeská asociace manažerek a 
podnikatelek 





Marta Smolíková / předsedkyně / Otevřená společnost
Eliška Kodyšová / místopředsedkyně / Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství
Michaela Bernardová / členka / Pexeso
Karolína Nedělová / členka / Prostor pro rodinu
Johanna Nejedlová / členka / Konsent 
Eva Čech Valentová / členka / Sdružení pro integraci a migraci 

    Kontrolní komise
          funkční období od června 2020 do června 2022

Marie Marvanová / Fórum žen
Lucie Rybová / Český helsinský výbor
Jolana Turnerová / Spiralis

Výkonný výbor 2021
      funkční období od července 2020 do června 2022



Sekretariát 

Diana 
Gregorová / 
projektová 
manažerka, 
advokační 
expertka

Ivana 
Antalová / 
finanční a 
membership 
manažerka, 
lobbistka

Klára 
Hlavačková 
/ PR 
specialistka, 
event 
manažerka 

Hana 
Stelzerová / 
ředitelka / 
socioložka, 
metodička a 
fundraiserka 

Jana 
Radovanovičová / 
socioložka, 
projektová 
manažerka

Kamila 
Cichrová 
/ stážistka



     Finanční zpráva 2021



    Rozvaha 2021

AKTIVA (v tis. Kč) 1.1.2021 31.12.21

B Krátkodobý majetek 1 484 1 449

B II Pohledávky 12 14

B III Krátkodobý finanční 551 1 435

B IV Jiná aktiva 921 45

AKTIVA celkem 1 484 1 494

PASIVA (v tis. Kč) 1.1.2021 31.12.21

A I Jmění 15 15

A II Výsledek hospodaření 538 543

B III Krátkodobý závazky 732 168

B IV Jiná pasiva 199 768

PASIVA celkem 1 484 1 494



   Výkaz zisků a ztrát 2021

NÁKLADY (zaokrouhleno v tis. Kč)

I. Spotřebované nákupy a služby  1 019

III. Osobní náklady 962

V. Ostatní náklady      20

VII. Poskytnuté příspěvky      26

NÁKLADY celkem  2 027

VÝNOSY (zaokrouhleno v tis. Kč)

I. Provozní dotace 1 199

II. Přijaté příspěvky    388

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží    436

IV. Ostatní výnosy 9

VÝNOSY celkem 2 032

Výsledek hospodaření 5



Česká ženská lobby, z.s.
V Luhu 715/6, Praha 4, 140 00

IČ:       226 88 668
Mob:      +420 725 820 266
E-mail:    info@czlobby.cz
Web: www.czlobby.cz
Fb:   www.facebook.com/czlobby/
Twitter:  @czlobby

   Kontakt


