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Abstrakt 

 

Na žádost Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM) obsahuje tato zpráva 

přehled stávajících právních předpisů a opatření v oblasti rovnosti žen a mužů 

v České republice a současně se zaměřuje na aktuální vývoj a dosažené 

výsledky. Zabývá se rovností žen a mužů v zaměstnání, sladěním pracovního 

a rodinného života, zastoupením žen na pozicích s rozhodovací pravomocí, 

aktuálními opatřeními v boji proti násilí páchanému na ženách a sexuálním 

a reprodukčním zdravím a souvisejícími právy. Česká republika má před sebou 

ještě dlouhou cestu k dosažení skutečné rovnosti žen a mužů, a to navzdory 

poměrně uspokojivé úrovni uplatňování právních předpisů EU. Země má však 

v praxi a v každodenním životě stále ještě co dohánět.  
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SHRNUTÍ 

 

Česká republika, jedna ze zemí přistoupivších k EU v roce 2004, si stojí v oblasti 

(ne)rovnosti žen a mužů velmi podobně jako jiné evropské země. Je tomu tak navzdory 

skutečnosti, že bývalé Československo bylo průkopníkem v zaručení rovných práv pro ženy 

a muže a zavedlo volební právo pro ženy, jakož i rovnost před zákonem, již v roce 

1920. Čtyřicet let komunistického režimu však zničilo mnoho aspektů společenského života, 

oblast rovnosti žen a mužů nevyjímaje. 

 

Stávající platné právní předpisy České republiky poměrně uspokojivě provádějí 

legislativu EU a jsou harmonizovány se směrnicemi EU. To však neznamená, že problémy 

v oblasti rovnosti žen a mužů nepřetrvávají.  

 

Na trhu práce jsou ženy i nadále diskriminovány a rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů 

a v jejich odměňování patří k nejvyšším v Evropě, i když příslušné pracovněprávní 

předpisy a antidiskriminační zákon zajišťují rovné zacházení se všemi zaměstnanci.  

 

Situaci nepomáhá zlepšit ani velkorysý systém sociálního zabezpečení pro rodiče 

s malými dětmi (o rodičovskou dovolenou mohou souběžně požádat oba rodiče do 

dosažení tří let věku dítěte a do jeho čtyř let věku lze uplatnit nárok na rodičovský 

příspěvek), protože jsou to téměř výlučně ženy, kdo čerpají mateřskou a posléze 

rodičovskou dovolenou. Většina matek zůstává doma s dětmi po dobu tří let, protože 

cenově dostupné služby péče o děti mladší dvou let téměř neexistují. 

 

Rovněž postavení žen v rozhodovacím procesu není příliš dobré. Ženy se v politice 

přirozeně vyskytují v politických stranách, ale na volebních seznamech jsou často na těžko 

volitelných místech a jsou rovněž nedostatečně zastoupeny v rozhodovacích pozicích 

politických stran. Co se týče postavení žen ve velkých podnicích, ženy se jen zřídka 

vyskytují na vysokých manažerských pozicích. Česká společnost jako celek je však silně 

proti myšlence kvót pro ženy v představenstvech velkých podniků1.  

 

Oproti tomu se v české společnosti stalo námětem širší diskuse potírání domácího násilí, 

pravděpodobně díky mnoha osvětovým kampaním vedeným v posledních letech. V blízké 

budoucnosti by obětem genderově podmíněného násilí mohly pomoci změny trestního 

práva a úsilí nevládních organizací.  

 

Závažným problémem, o kterém se příliš často nemluví, zůstává obchodování s lidmi. 

Na tento jev se nahlíží mnohem více z pohledu trestního práva, a takto se o něm i uvažuje, 

než z perspektivy rovnosti žen a mužů. V průběhu posledních deseti let byly přijaty některé 

změny trestního práva s cílem pomoci obětem obchodu s lidmi.  

 

V oblasti zdravotních a reprodukčních práv se nedávno začalo velmi diskutovat 

o domácích porodech a v této souvislosti se objevily i velmi zajímavé judikáty. Nucená 

sterilizace romských žen je i nadále smutnou realitou české praxe, i když k ní dochází velmi 

zřídka. Obětem nikdy nebylo vyplaceno odpovídající odškodnění. 

 

Stále existuje mnoho aspektů rovnosti žen a mužů, kde má Česká republika velký prostor 

ke zlepšení, aby zajistila skutečnou rovnost, a to i pro budoucí generace. 

 

 

                                           
1 Viz například studie provedená společností KPMG v roce 2012 — 
http://www.kpmg.com/CZ/cs/IssuesAndInsights/% 20ArticlesPublications/Press-releases/Stranky/Povinny-pocet-
zen-ve-vedeni-Cesi-rikaji-ne.aspx, podle které se 56 % obyvatel staví proti kvótám. 

http://www.kpmg.com/CZ/cs/IssuesAndInsights/%20ArticlesPublications/Press-releases/Stranky/Povinny-pocet-zen-ve-vedeni-Cesi-rikaji-ne.aspx
http://www.kpmg.com/CZ/cs/IssuesAndInsights/%20ArticlesPublications/Press-releases/Stranky/Povinny-pocet-zen-ve-vedeni-Cesi-rikaji-ne.aspx
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ÚVOD  

 

Cílem této zprávy je poskytnout přehled stávajících právních předpisů a opatření v oblasti 

rovnosti žen a mužů v České republice, zaměřit se na nedávný vývoj a prezentovat 

nejvýznamnější úspěchy a milníky dosažené v této oblasti v posledních letech, jež se týkají 

rovnosti žen a mužů, pokud jde o zaměstnání, sladění pracovního a rodinného života, 

výskyt žen v rozhodovacích pozicích a nedávno přijatá opatření k boji proti násilí 

páchanému na ženách a obchodování s lidmi, jakož i oblast podpory zdravotního 

a reprodukční práva.  

Celkový obraz, který vyplývá z této zprávy, představuje Českou republiku jako zemi, jež 

v mnoha oblastech ještě zdaleka nedosáhla uspokojivých výsledků, zejména kvůli 

stále hluboce zakořeněným genderovým stereotypům a chybějící odvaze řešit případy 

soudní cestou. Zároveň lze říci, že právní předpisy EU sehrály a nadále hrají velmi 

důležitou roli při prosazování rovného zacházení pro ženy a muže.  

Tato zpráva byla vypracována na základě konzultací vědecké literatury, úředních 

dokumentů a internetových stránek, jakož i studií a analýz vypracovaných organizacemi 

zabývajícími se lidskými právy a rovností pohlaví. 
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1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ 

 Již v roce 1920 první československá ústava zaručila československým ženám 

volební právo. Zároveň se aktivizovalo mnoho ženských sdružení s cílem zajistit 

lepší postavení žen v každodenním životě společnosti.  

 Od února 1948 se „ženská otázka“ stala nástrojem komunistické propagandy. 

Komunistický režim docílil poměrně vysokého podílu žen na pracovním trhu a rodiny 

s malými dětmi pobíraly velkorysé dávky sociálního zabezpečení, přičemž měly 

k dispozici i zařízení péče o děti. 

 Genderové stereotypy a diskriminace žen, zejména na trhu práce, nebyly 

odstraněny a přetrvávaly i ve druhé polovině 20. století. Do právních předpisů bylo 

úplné rovné zacházení zavedeno až jako součást procesu harmonizace 

a provedení práva EU.  

 Rovné zacházení je v současné době zaručeno v mnohých legislativních aktech, 

z nichž nejdůležitější je antidiskriminační zákon.  

 Při uplatňování právních předpisů v oblasti rovného zacházení hraje významnou roli 

Kancelář veřejného ochránce práv (dále jen „veřejný ochránce práv“), která 

v České republice funguje jako subjekt pro rovné zacházení. V oblasti podpory 

rovnosti je rovněž velmi aktivních několik nevládních organizací.  

 

1.1. Historické pozadí 

 

Pohled do historie České republiky znamená podívat se do historie jedné ze dvou nyní 

samostatných zemí bývalého Československa2. Československá republika vznikla v roce 

1918 jako moderní demokratická země, která vyhlásila svou nezávislost na Rakousko-

Uhersku. 

 

Otázka práv žen a rovnosti žen a mužů byla zásadní součástí pojetí demokracie. Již 

od počátku se „ženskou otázkou“ zabývala řada významných intelektuálů a politických 

představitelů, kteří pokračovali v již započatém emancipačním úsilí z 60. let devatenáctého 

století. Na začátku 20. století ženy bojovaly o svá politická práva. T.G. Masaryk, první 

československý prezident a profesor sociologie, zastával názor, že existuje zásadní 

souvislost mezi budováním skutečné demokracie a podporou účasti žen na společenském 

životě. Prohlásil, že je velmi důležité prosazovat skutečnou rovnost žen nejen v nové 

československé legislativě, ale také v každodenním životě3. Z legislativního hlediska bylo 

jedním z největších výdobytků nově budované československé společnosti, pokud jde 

o „ženskou otázku“, schválení první československé ústavy v roce 1920, která mezi 

jinými právy zaručovala rovnost žen a mužů, včetně volebního práva4; v Československu 

to bylo poprvé, co legislativní dokument zakotvil ženská práva, počínaje volebním právem, 

                                           
2 V roce 1993 se společný stát rozdělil na dva. Od 1. ledna 1993 existují dva nezávislé státy – Česká republika 
a Slovenská republika. Obě země přistoupily k Evropské unii dne 1. května 2004.  
3 Ženská národní rada (1930), Masaryk a ženy, Praha, s. 14. 
4 Ustanovení čl. 106 ústavy uvádělo: „Výsady pohlaví, rodu a povolání se neuznávají.“4 Kromě toho článek 9 zněl: 
„Právo voliti do sněmovny poslanecké mají všichni státní občané Československé republiky bez rozdílu pohlaví, 
kteří překročili 21. rok věku svého a vyhovují ostatním podmínkám řádu volení do poslanecké sněmovny.“ 
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což bylo nejvýznamnější právo vytvářející koncept demokratické společnosti. Aktivně začala 

působit řada ženských organizací. Existovaly dva významné proudy: liberální ženské 

organizace pod hlavičkou Ženské národní rady (později aktivní člen Mezinárodní ženské 

rady) a katolické ženské organizace, které byly sdruženy ve Federaci katolických ženských 

spolků5. Snažily se prosadit nejen rovné zacházení se ženami, ale byly rovněž aktivní 

v sociální a politické oblasti. 

 

Pozitivní směr ve vývoji mladé společnosti, která zdůrazňovala demokracii, a proto rovněž 

začala prosazovat rovnost, byl náhle přerušen anexí a okupací Německem, druhou 

světovou válkou a následně komunistickou revolucí v roce 1948. Ekonomická nutnost 

související s událostmi po roce 1939 vedla k novému trendu nucené ekonomické aktivity 

pracovních sil. První mzdová reforma v roce 1946 způsobila nízkou úroveň příjmů. V té 

době ženy hromadně vstupovaly na trh práce a začal se rozvíjet model „dvou živitelů 

rodiny“. 

 

Historické události z února 1948 představovaly významný mezník ve vývoji celé 

československé společnosti na dalších 40 let. Od té doby se řada věcí měnila, mimo jiné 

směrování dalšího rozvoje postavení žen ve společnosti. „Ženská otázka“ prošla vývojem od 

postavení žen ve společnosti jako znaku rozvoje demokratické společnosti přes ekonomické 

faktory, které ženy nutily zapojit se do trhu práce, až k nástroji komunistické 

propagandy. Komunistické vlády se snažily zavést řadu pobídek pro ženy s cílem zapojit je 

do trhu práce a zároveň propaganda postupně vytvářela obraz socialistických žen jako žen 

zaměstnaných na plný úvazek, využívajících institucionální celodenní péči o děti (někdy 

dokonce i celotýdenní), aktivně se účastnících politického života a efektivně zvládajících 

domácnost. V důsledku toho během druhé poloviny 20. století zaměstnanost 

československých žen vzrostla z 37,4 % v roce 1948 na 46 % pracovní síly v roce 

19846. 

 

Vysoká míra zaměstnanosti žen za éry komunismu by neměla být brána jako výlučně 

pozitivní výsledek, pokud jde o rovnost mezi muži a ženami, jelikož motivací byla 

především nutnost vymanit se z chudoby7. Na druhé straně komunistický režim zvýšil podíl 

žen na trhu práce díky sociálním a pracovněprávním opatřením, která podporovala 

účast žen na pracovním trhu i péči o děti8. Na začátku 50. let minulého století byla 

vybudována síť jeslí a mateřských škol a vzniklo sociální zabezpečení pro rodiny s dětmi.  

Na počátku 70. let minulého století dosahovalo sociální zabezpečení žen s malými 

dětmi relativně vysoké úrovně. Až do tří let věku dítěte měly ženy nárok na dávky 

v mateřství9 a podporu na dítě10 a po tuto dobu jim byla garantována jejich pracovní 

pozice. 

                                           
5 Další podrobnosti o historii československého feministického hnutí viz Burešová, J. (2001), Proměny 
společenského postavení českých žen v první polovině 20. století. Univerzita Olomouc, Olomouc. 
6 Údaje uveřejněné v Bauerová, J., Bártová, E. (2007), Proměny ženy v rodině, práci a ve veřejném životě. 
Nakladatelství Svoboda. Praha, s. 188. V té době byla míra zaměstnanosti žen v porovnání s mírou zaměstnanosti 
žen v jiných zemích poměrně vysoká. Československo mělo jednu z nejvyšších úrovní zaměstnanosti žen na světě 
(vyšší měly pouze východní Německo a SSSR). 
7 Existuje několik studií vypracovaných v době komunismu, jež prezentují výsledky šetření, v nichž ženy uváděly 
jako svou hlavní motivaci pracovat nutnost přispívat do rodinného rozpočtu. Šolcová, M. (1984), Postavení ženy 
v socialistické společnosti, Horizont, Praha, s. 64. 
8 H. Scott v této souvislosti tvrdí, že „s výjimkou skandinávských zemí, žádná ze západních kapitalistických zemí 
nespojila rychlý nástup žen do zaměstnání s komplexními sociálními a politickými právní předpisy, jejichž cílem 
bylo poskytnout jim stejná práva, jak to učinily všechny socialistické země, přičemž své programy z větší části 
založily na opatřeních, jež už byla vyzkoušena v Sovětském svazu.“ Scott, H. (1974), Does Socialism Liberate 
Women?, Beacon Press, s. 84.  
9 Podle zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců činila peněžitá podpora v mateřství 90 % 

předchozího čistého výdělku matky. 
10 Při narození dítěte se vyplácela paušální podpora a dále existovaly paušální univerzální přídavky na každé dítě 
do dovršení věku 15 let. 
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Přes veškeré úsilí socialistických vlád ke změně postojů ve společnosti a k odstranění 

genderových stereotypů nedošlo a ty se projevily obzvláště zřetelně po roce 1989 během 

procesu demokratizace a liberalizace společnosti.  

 

Otázka rovného zacházení s ženami a muži je velmi dobrým příkladem toho, jak obtížné je 

měnit mentalitu a chování hluboce zakořeněné ve společnosti jako celku. Rovné zacházení 

pro muže a ženy bylo uzákoněno až ve druhé polovině 90. let minulého století, kdy bylo 

nutné harmonizovat české právo s právem EU11.  

 

1.2. Přehled předpisů a opatření týkajících se rovnosti žen a mužů 

1.2.1. Rovnost žen a mužů: zásadní otázky a prameny práva 

 

Pojetí rovnosti je v současnosti definováno v článku 3 české Listiny základních práv 

a svobod (zákon č. 2/1993 Sb.), která je součástí Ústavy České republiky.  

 

Hlavní druhy diskriminace byly definovány v antidiskriminačním zákoně (zákon č. 198/2009 

Sb.), který byl přijat velmi pozdě a až po velkém váhání ze strany politických představitelů 

té doby. Diskriminace je rovněž zakázána podle jiných právních předpisů, zejména 

zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.), zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 

Sb.) a také prostřednictvím některých zvláštních zákonů, např. zákona o vojácích 

z povolání (zákon č. 221/1999 Sb.), o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 

(zákon č. 361/2003 Sb.), o služebním poměru příslušníků Policie České republiky (zákon 

č. 186/1992 Sb.) a o státní službě (zákon č. 234/2014 Sb.).  

 

Antidiskriminační zákon je v současné době jediným právním předpisem, který obsahuje 

právní definice základních pojmů, jako je přímá a nepřímá diskriminace, navádění 

k diskriminaci, obtěžování a sexuální obtěžování. Antidiskriminační zákon se řídí definicemi 

uvedenými v právních předpisech EU (provádí celý soubor antidiskriminačních směrnic) 

a nepřekračuje rámec toho, co vyžaduje právo EU. Přípustné formy rozdílného 

zacházení jsou vymezeny v § 6 antidiskriminačního zákona. Pozitivní diskriminaci 

povolují české právní předpisy za určitých podmínek. § 7 odst. 3 antidiskriminačního 

zákona definuje, jaký typ opatření nepředstavuje diskriminaci12. Antidiskriminační zákon 

definuje jako právní prostředky ochrany před diskriminací právo osoby, která byla 

dotčena diskriminačním chováním (tj. nikoli pouze oběti), poptávat soudní cestou 

distancování se od takového chování, právo na odstranění následků tohoto porušení 

a odpovídající nápravu, včetně finančního vyrovnání.  

Podle § 133a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu bylo důkazní břemeno 

přesunuto na zaměstnavatele. 

 

1.2.2. Mechanismus rovnosti žen a mužů  

 

Český ombudsman (veřejný ochránce práv) byl ustaven jako subjekt pro rovné 

zacházení současně se vstupem antidiskriminačního zákona v platnost a tento úřad 

                                           
11 Historický vývoj legislativy týkající se rovného zacházení s muži a ženami a opatření v této oblasti v České 
republice jsou podrobně uvedeny v Koldinská, K. (2007), ´Gender Equality: Before and After the Enlargement of 
the EU: The Case of the Czech Republic,´ European Law Journal 13: s. 238-252. 
12 Uvádí, že „[O]patření zaměřená na zamezení nebo snížení znevýhodnění vyplývajícího z členství ve skupině lidí, 
kteří by mohli být diskriminováni z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, 
zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru, nejsou považována za diskriminaci.“ 
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funguje v tomto ohledu velmi dobře. Úřad zveřejňuje velké množství zpráv a vydává 

veřejná stanoviska13. V prosinci 2014 česká vláda podpořila návrh ministra pro lidská 

práva, aby pravomoci úřadu veřejného ochránce práv byly rozšířeny na oblast práv 

týkajících se rovného zacházení a ochránce mohl ústavnímu soudu předkládat návrhy, 

pokud jde o ty právní předpisy, které jsou v rozporu se zásadou rovného zacházení, 

a rovněž přicházet s požadavky veřejnosti k soudům České republiky14. 

 

Antidiskriminační zákon umožňuje právním subjektům, které byly vytvořeny za účelem 

ochrany obětí před diskriminací, aby poskytovaly informace a pomoc při vypracovávání 

žádostí na ochranu proti diskriminaci. Tyto subjekty mají rovněž pravomoc navrhnout 

kontroly nebo sledování orgánu veřejné správy, který dohlíží na právní předpisy pro rovné 

zacházení. Tyto soukromé právní subjekty však nemají přímý přístup k soudům15.  

 

Sociální partneři nehrají při prosazování rovnosti žen a mužů v České republice téměř 

žádnou reálnou úlohu. Ani kolektivní smlouvy nejsou příliš často používaným prostředkem, 

jak provádět právní předpisy EU, jejichž cílem je dodržovat rovnost žen a mužů. 

 

V České republice rovněž není velmi četná ani judikatura, a to zejména v důsledku 

skutečnosti, že oběti diskriminace nemají odvahu k uplatňování svých práv kvůli délce 

řízení a případným komplikacím, jakož i všeobecnému postoji veřejnosti, která si nadále 

uchovává genderové stereotypy a předsudky, takže diskriminující osoba je často 

považována za oběť16.  

 

Pokud jde o politiku rovného zacházení pro muže a ženy, existuje několik vládních orgánů 

a rad, stejně jako nevládních organizací, které se věnují této problematice. Vládní opatření 

v oblasti rovnosti žen a mužů koordinuje Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů17, 

jejímž předsedou je ministr pro lidská práva, a to společně s odborem pro rovné příležitosti 

žen a mužů při Ministerstvu práce a sociálních věcí18. Pokud jde o nevládní organizace, 

v oblasti rovného zacházení pro muže a ženy se jich angažuje mnoho. Mezi nejvýznamnější 

patří: Gender Studies19 a Forum 50 %20. Do veřejné diskuse o rovných příležitostech pro 

ženy a muže se zapojila i akademická obec21.  

 

                                           
13 Vizhttp://www.ochrance.cz/discrimination/. 
14 Vizhttp://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady--8--prosince-2014--125189/. 
15 Jako významný právní subjekt zřízený za účelem poskytnutí právní pomoci obětem diskriminace lze uvést Pro 
bono aliance. http://www.probonoaliance.cz. 
16 Tato situace byla zcela zjevná v jednom ze vzácných případů sexuálního obtěžování, který soudy projednávaly. 
Na oběť pohlížely sdělovací prostředky poměrně negativně a rovněž soud nekonstatoval, že by chování 
nadřízeného oběti bylo sexuálním obtěžováním, i když bylo shledáno nevhodným. Viz zprávy o případu Štorkánová 
http://zpravy.idnes.cz/sexualni-obtezovani-soud-nevidel-dla-/domaci.aspx?c=A030121_185526_praha_krimi_ton.  
17 http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/uvodni-stranka-rady-vlady-pro-rovne-prilezitosti-
zen-a-muzu-121632/. 
18 http://www.mpsv.cz/cs/12162. 
19 http://www.en.genderstudies.cz/. 
20 http://padesatprocent.cz. 
21 Na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze například existuje Katedra genderových studií (od roku 
2004). http://gender.fhs.cuni.cz/KGSENG-1.html. 

http://www.ochrance.cz/discrimination/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady--8--prosince-2014--125189/
http://www.probonoaliance.cz./
http://zpravy.idnes.cz/sexualni-obtezovani-soud-nevidel-dla-/domaci.aspx?c=A030121_185526_praha_krimi_ton
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/uvodni-stranka-rady-vlady-pro-rovne-prilezitosti-zen-a-muzu-121632/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/uvodni-stranka-rady-vlady-pro-rovne-prilezitosti-zen-a-muzu-121632/
http://www.mpsv.cz/cs/12162
http://www.en.genderstudies.cz/
http://padesatprocent.cz/
http://gender.fhs.cuni.cz/KGSENG-1.html
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2. CHARAKTERISTIKA TÉMATU  

2.1. Ženy na trhu práce  

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ 

 V České republice stále dochází k diskriminaci na základě pohlaví, genderové 

segregaci a rozdílům v odměňování žen a mužů, a to navzdory stávajícím platným 

právním předpisům, které zaručují rovné zacházení. To způsobuje neuspokojivé 

postavení žen na trhu práce.  

 Rozdíly v odměňování žen a mužů patří k nejvyšším v EU. Je to způsobeno 

několika faktory, k nimž patří malý počet případů řešených u soudu.  

 Systém sociálního zabezpečení je jeden z nejštědřejších v EU. V oblasti starobních 

důchodů se stále čeká na skutečnou a komplexní reformu. V systému povinného 

důchodového pojištění přetrvává nerovné zacházení s muži a ženami, pokud jde 

o věkovou hranici pro odchod do důchodu.  

 V části zaměstnaneckého důchodového pojištění je rovné zacházení s muži 

a ženami zaručeno zákonem.  

2.1.1. Zaměstnanost 

 

Po událostech v roce 1989 byly ženy první skupinou postiženou nezaměstnaností, i když na 

počátku 90. let obecná nezaměstnanost narůstala jen velmi pomalu22. Co se týče 

zaměstnanosti, ženy jsou stále obecně znevýhodněny v důsledku diskriminace na trhu 

práce; v různých sektorech pracovního trhu dochází i nadále k vertikální a horizontální 

genderové segregaci23.  

 

Graf 1:  Segregace na základě pohlaví v České republice, 2012 

 
Zdroj: Český statistický úřad24. 

 

Rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů představují 18 procentních bodů a patří k nejvyšším 

v EU25. V minulosti byla míra nezaměstnanosti u žen vyšší než u mužů, jak ukazuje 

následující graf.  

                                           
22 Ve střední a východní Evropě je zvyšující se nezaměstnanost žen obecným jevem. Paci, P. (2001) Gender in 
Transition, dostupné na adrese http://lnweb90.worldbank.org/eca/eca.nsf/Attachments/Gender 
+in+Transition/$File/GenderDraftPaper052802cFINAL.pdf s. 16–27. 
23 SWD(2014) 404 final, Posouzení národního programu reforem a konvergenčního programu, které pro rok 2014 

předložila Česká republika, dostupné na adrese http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/swd2014_ 
czech_cs.pdf. 
24 http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/engkapitola/gender_pracemzdy. 

http://lnweb90.worldbank.org/eca/eca.nsf/Attachments/Gender%20+in+Transition/$File/GenderDraftPaper052802cFINAL.pdf
http://lnweb90.worldbank.org/eca/eca.nsf/Attachments/Gender%20+in+Transition/$File/GenderDraftPaper052802cFINAL.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/swd2014_%20czech_cs.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/swd2014_%20czech_cs.pdf
http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/engkapitola/gender_pracemzdy


Tematická sekce C: Občanská práva a ústavní záležitosti 

_________________________________________________________________ 

 12 

Graf 2:  Vývoj míry nezaměstnanosti v České republice (1991–2014) 

 

 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí26. 

 

Výše uvedené jevy přetrvávají, přestože platné právní předpisy zakazují jakoukoli formu 

diskriminace na základě pohlaví. Antidiskriminační zákon upravuje rovný přístup 

k zaměstnání a obsahuje obecnou povinnost zaměstnavatele zajistit v tomto 

ohledu rovné zacházení27. Ochrana proti diskriminaci se vztahuje na všechny fyzické 

osoby, které spadají do oblasti právních vztahů, na něž se vztahuje zákon (právo 

na zaměstnání a přístup k zaměstnání, přístup k odbornému vzdělávání, podnikání a jiné 

samostatné výdělečné činnosti, pracovní vztahy a vztahy mezi úředníky a jiné závislé 

činnosti, členství a činnosti v odborových organizacích, radách zaměstnanců nebo 

organizacích zaměstnavatelů, profesních komorách atd.). Český zákonodárce použil právo 

podle směrnice 2006/54 aby stanovil, že rozdíl v zacházení na základě vlastností 

souvisejících s pohlavím nepředstavuje za určitých podmínek a pro některé druhy 

pracovních míst diskriminaci28.  

 

Zákoník práce v některých částech také upravuje zákaz diskriminace v rámci pracovních 

vztahů. Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, 

pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých 

plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního 

nebo jiného postupu v zaměstnání. Zákoník práce odkazuje na antidiskriminační zákon29, 

který je hlavním právním nástrojem provedení celého souboru antidiskriminačních směrnic.  

 

                                                                                                                                       
25 To mimo jiné ukazuje pracovní dokument útvarů Komise o pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů v roce 2013 
dostupný na http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/annual_reports/141002_report_progress_equality_ 
between_women_men_2013web_en.pdf, s. 6. 
26 Od roku 2004 došlo ke změně metodiky výpočtu míry nezaměstnanosti. Metodika vycházela z registru uchazečů 
o zaměstnání, ale od roku 2013 byla nahrazena podílem nezaměstnaných osob (ve věku 15–64 let) na obyvatelích 
stejné věkové skupiny. 
27 § 5 odst. 3 zákona č. 198/2009 Sb. 
28 Obecnou výjimku podle práva EU upravuje § 6 antidiskriminačního zákona nebo např. zákon o služebním 
poměru příslušníků bezpečnostních sborů, podle něhož, pokud existuje významný důvod, takové rozdílné 

zacházení (obecně, nikoli pouze na základě pohlaví) nepředstavuje diskriminaci, jestliže je cíl takové výjimky 
legitimní a požadavek přiměřený. § 77 odst. 7 zákona č. 361/2003 Sb. 
29 Viz zákoník práce, §16 a § 17. 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/annual_reports/141002_report_progress_equality_%20between_women_men_2013web_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/annual_reports/141002_report_progress_equality_%20between_women_men_2013web_en.pdf
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2.1.2. Rozdíly v odměňování žen a mužů  

 

Rozdíly v odměňování žen a mužů v České republice patří k nejvyšším v Evropě. 

Zatímco průměr EU činí asi 16 %, v České republice to je 22 %30. Největší rozdíly jsou 

mezi zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním a zaměstnanci se středoškolským 

vzděláním bez maturity31.  

 

Platné právní předpisy zaručují stejné platové ohodnocení. Antidiskriminační zákon definuje 

platové ohodnocení použitím pojmu odměňování32. V českém zákoníku práce je platové 

ohodnocení definováno jako mzda, plat nebo odměna z dohody, což je peněžité nebo 

nepeněžité plnění poskytované zaměstnanci za vykonanou práci. § 110 zákoníku práce 

upravuje povinnost stejné odměny. Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty 

přísluší všem zaměstnancům stejná mzda, plat nebo odměna z dohody. Stejnou prací 

nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti 

a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při 

stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce. Zákoník práce pokrývá 

téměř všechny základní zásady a prvky odměňování, včetně zásady stejné odměny. Avšak 

zásada stejné odměny pro ženy i muže není výslovně zmíněna.  

 

Antidiskriminační zákon zásadu rovnosti v odměňování blíže nespecifikuje, a tak je 

relevantnějším českým právním předpisem pro tento účel zákoník práce. 

 

Otázka rovného odměňování je v České republice poměrně složitá. Přestože se zjevné 

rozdíly v příjmech vyskytují, neexistuje téměř žádná relevantní judikatura. Zaměstnanci 

jsou obecně nesmělí a zdráhají se žalovat své zaměstnavatele; navíc je poměrně obtížné 

získat důkaz o platové diskriminaci, protože zaměstnanci obvykle své kolegy neinformují 

o výši svého platu, jelikož se jedná o společenskou konvenci nemluvit o vlastních příjmech 

(což někdy platí dokonce i v rodinách nebo mezi blízkými přáteli). To je všeobecně 

přijímáno, protože se jedná o společenský úzus nemluvit o svých vlastních příjmech (což 

někdy platí dokonce i v rodinách nebo mezi blízkými přáteli)33.  

 

2.1.3. Sociální zabezpečení – starobní důchody 

 

Český systém sociálního zabezpečení je jeden z nejštědřejších v Evropě34. Současný 

zákonný systém sociálního zabezpečení se vztahuje na všechny pracující a zajišťuje 

ochranu proti všem rizikům uvedeným ve směrnici Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 

1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního 

zabezpečení. Podmínky českého systému sociálního zabezpečení se obvykle nevážou na 

pohlaví a směrnice je obecně dobře uplatňována.  

 

Povinné důchodové pojištění, které je podle ustálené judikatury Soudního dvora 

považováno za součást odměny, bylo v minulosti velmi štědrým systémem založeným 

na průběžném modelu (pay-as-you-go). Z důvodu poměrně výrazného stárnutí 

obyvatelstva se nedávné vlády pokoušely přijmout určité důchodové reformy. Ty se však 

často staly předmětem politických bojů, a tudíž Česká republika stále čeká na řádnou 

a komplexní důchodovou reformu.  

 

                                           
30 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_en.htm. 
31 http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/AA003F8D11/$File/30000414k05.pdf. 
32 Odměňováním „se rozumí veškerá plnění, peněžitá nebo nepeněžitá, opakující se nebo jednorázová, která jsou 
přímo nebo nepřímo poskytována osobě při závislé činnosti“ – § 5 odst. 1 zákona č. 198/2009 Sb. 
33 Havelková, B. (2007), Rovnost v odměňování žen a mužů, Auditorium, Praha.  
34 Touto otázkou se budeme rovněž zabývat podrobněji v další kapitole týkající se mateřské a rodičovské dovolené 
a poskytovaných dávek. 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_en.htm
http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/AA003F8D11/$File/30000414k05.pdf
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Povinný systém důchodového pojištění nadále umožňuje lepší přístup k dávkám pro ženy, 

a to z důvodu právní definice důchodového věku. Zatímco pro muže existuje jeden 

věkový limit pro odchod do důchodu, jenž se postupně zvyšuje, pro ženy existují rozdílné 

věkové hranice pro odchod do důchodu v závislosti na počtu vychovaných dětí. Na muže se 

toto nevztahuje, ani když své děti vychovali sami35. Věková hranice pro odchod do důchodu 

bude pro muže a ženy stejná v roce 2044, kdy lidé narození v roce 1977 dosáhnou věku 67 

let. Do té doby bude pravděpodobně v právních předpisech zachována stávající 

diskriminace mužů. Tato praxe se nezměnila ani po rozhodnutí Evropského soudu pro lidská 

práva ve věci Andrle36 nebo Soudního dvora Evropské unie ve věci Soukupová37. 

 

Antidiskriminační zákon zaručuje rovné zacházení v systémech sociálního zabezpečení 

pracovníků (§ 8). Všechny výjimky povolené ve směrnice 2006/54/ES ze dne 5. července 

2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti 

zaměstnání a povolání (přepracované znění) byly zahrnuty do antidiskriminačního zákona. 

Celé části směrnice (kapitola 2) byly doslovně a v plném rozsahu přejaty a převzaty do § 8 

a § 9 antidiskriminačního zákona. V tomto ohledu se provedení nezdá být uspokojivé, 

protože směrnice nebyly provedeny v pravém slova smyslu, ale jednoduše zkopírovány. 

Povinnost provést tuto část právních předpisů EU byla oficiálně dokončena, ale bez 

skutečného právního posouzení, pokud jde o konkrétní otázky. 

 

V ledna 2013 vstoupil v platnost zákon o důchodovém spoření. Tento zákon zavedl nový 

důchodový systém. Nicméně tento systém neobsahuje téměř žádné prvky 

zaměstnaneckého penzijního pojištění, přestože byl nazván „dvoupilířovým“ systémem. To 

znamená, že o příslušných ustanoveních směrnice 2006/54 (kapitola 2), lze stěží tvrdit, 

že byly provedeny zavedením tohoto systému. Současná vláda se vehementně snaží tento 

systém k 1. lednu 2016 zrušit. Do tohoto data se všechny finanční prostředky převedou do 

třetího pilíře – individuálních úspor38.  

                                           
35 Koldinská, K. (2011), ´Should Fathers Not Raise Their Children? Dva případy ESLP a ESD o rovnosti žen a mužů 
týkající se důchodových práv“, European Gender Equality Law Review, 2: s. 14–20.  
36 Andrle v. Česká republika [2011] (Žádost č. 6268/08). Po rozvodu byly panu Andrlemu svěřeny do péče jeho 
dvě nezletilé děti. Pan Andrle vyjádřil přání odejít do důchodu v 57 letech, ale jeho žádost byla zamítnuta s 
odůvodněním, že nedosáhl věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod, který v té době činil pro muže 
60 let. Věková hranice pro ženy byla 57 let nebo nižší, v závislosti na počtu vychovaných dětí. Žadatel se odvolal 
s odůvodněním, že při výpočtu jeho důchodového věku by měla být zohledněna skutečnost, že vychoval dvě děti. 
Jeho odvolání však bylo zamítnuto poté, co ústavní soud v odděleném řízení rozhodl, že právní úprava není 
v rozporu s Ústavou ČR. Obecně neměl námitky proti odlišnému důchodovému věku pro muže a ženy. Soud 
připustil, že dotčené opatření sleduje legitimní cíl kompenzace skutečné nerovnosti a obtíží vyplývajících z 
konkrétních historických okolností v bývalém Československu, kde ženy odpovídaly za výchovu dětí i za 
domácnost, přičemž byly pod tlakem pracovat na plný úvazek. Za těchto okolností vnitrostátní orgány raději 
stanovily bod, kdy znevýhodnění mužů začalo vyvažovat potřebu napravit znevýhodněné postavení žen 
prostřednictvím pozitivní diskriminace. Česká vláda již učinila první konkrétní krok směrem ke sjednocení věku 
odchodu do důchodu legislativními změnami v roce 2010, kdy zrušila právo žen s jedním dítětem odejít 
do důchodu v nižším věku, a nasměrovala reformy k celkovému zvýšení věku odchodu do důchodu, a to nezávisle 
na počtu vychovaných dětí. Soud dále rozhodl, že v tomto konkrétním případě je daný přístup přiměřeně 
a objektivně zdůvodnitelný, dokud sociální a ekonomické změny neodstraní potřebu zvláštního zacházení pro ženy. 
Načasování a rozsah opatření přijatých k odstranění dotčené nerovnosti zjevně nebyly nepřiměřené, a tudíž 
nepřekročily široké meze posuzovací pravomoci přiznané státům v této oblasti. 
37 Věc C-401/11 Blanka Soukupová v. Ministerstvo zemědělství, Sb. rozh. 2013, dosud nezveřejněno. Paní 
Soukupová byla soukromý zemědělec a vychovala dvě děti. V roce 2004 dosáhla věku, kdy jí vznikl nárok 
na starobní důchod. V roce 2006 podala ke Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu žádost o zařazení 
do programu podpory předčasného ukončení provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele. Její 
žádost byla zamítnuta, protože ke dni podání žádosti dosáhla paní Soukupová věku, jenž ji opravňoval pobírat 
starobní důchod. Paní Soukupová toto rozhodnutí napadla soudní žalobou, přičemž uvedla, že stanovená podmínka 
měla diskriminační povahu proto, že věk potřebný pro nárok na starobní důchod je podle uvedeného odstavce 
stanoven odlišně pro muže a pro ženy a navíc se pro ženy liší podle počtu vychovaných dětí. Poukázala na to, 
že podle české právní úpravy mají ženy, které vychovaly více dětí, objektivně kratší lhůtu pro podání žádosti 
o zařazení do uvedeného programu podpory předčasného ukončení provozování zemědělské činnosti než muži 
nebo ženy, které vychovaly méně dětí. Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že není v souladu s unijním právem a 
jeho obecnými zásadami rovného zacházení a zákazu diskriminace, aby na základě ustanovení vnitrostátní právní 
úpravy byl „obvyklý věk pro odchod do důchodu“ stanoven na základě pohlaví rozdílně. 
38 Systém důchodového spoření (zákon č. 426/2011 Sb.) byl dobrovolný systém, jehož účastníkem jste se mohli 
stát vyvázáním se z prvního pilíře a povinným příspěvkem ve výši 3 % a nejméně dalšími 2 % z individuálního 
úspor. Tento systém byl spravován soukromými subjekty nazývanými penzijní společnosti. 
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Existují některé další prvky českých zaměstnaneckých penzijních plánů, které je třeba 

zmínit: například zaměstnavatelé mají možnost přispívat zaměstnancům pojištěným 

v rámci doplňkového penzijního spoření na jejich individuální penzijní účet, přičemž je 

v tomto systému zakázána diskriminace39.  

 

2.2. Sladění soukromého a pracovního života  

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ 

 Dopad mateřství na zaměstnanost českých žen patří mezi největší problémy 

v rámci EU v důsledku omezené dostupnosti cenově přijatelných zařízení péče 

o děti.  

 Ochrana zaměstnankyň na mateřské nebo rodičovské dovolené je poměrně 

velkorysá, přičemž dávky v mateřství a rodičovské dávky jsou rovněž poskytovány 

poměrně dlouhou dobu a v přiměřené výši.  

 Cenově dostupná zařízení péče o děti chybí. Zařízení pro děti mladší dvou let 

téměř neexistují. Situace se může v budoucnu mírně zlepšit díky přijetí zákona 

o péči o dítě v dětské skupině.  

 

Z aktuálních údajů vyplývá, že v rámci EU má na ženy v České republice mateřství 

nejvýraznější dopad, pokud jde o zaměstnanost, což je způsobeno omezenou 

dostupností cenově přijatelných zařízení péče o děti a srovnatelně nízkým využíváním 

částečných úvazků. Přístup k zařízením péče o děti patří k nejnižším v Evropě: pouze 

5 % dětí do tří let věku navštěvuje formální zařízení v porovnání se 30 % v celé EU. Dlouhá 

období mimo zaměstnání a obtížné návraty do práce se negativně promítají do 

kariérního postupu žen, o čemž svědčí velký rozdíl v zaměstnanosti a v odměňování žen 

a mužů (oba rozdíly jsou 4. nejvyšší v EU)40.  

 

                                           
39 § 1 odst. 3 a § 10 odst. 1 zákona 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.  
40 Evropská komise, 2014 Posouzení národního programu reforem a konvergenčního programu, které pro rok 2014 
předložila Česká republika, SWD(404) 2014 final, dostupné na adrese 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/swd2014_czech_cs.pdf. Údaje Eurostatu ukazují jiné hodnoty – 2 % 
pro Českou republiku, 14 % pro celou EU. Viz 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=aykxNYyJcBY 
_Vjn7ScEC99C0AiKzOOL0465JsmzSz3kJ4ol2ZRH6!-301189475. Rozdíl mezi Českou republikou a průměrem EU je 
v každém případě velmi vysoký.  

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/%20swd2014_czech_en.pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=aykxNYyJcBY%20_Vjn7ScEC99C0AiKzOOL0465JsmzSz3kJ4ol2ZRH6!-301189475
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=aykxNYyJcBY%20_Vjn7ScEC99C0AiKzOOL0465JsmzSz3kJ4ol2ZRH6!-301189475
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Graf 3:  Rozdíl mezi mírou zaměstnanosti žen s dětmi mladšími 12 let a bez nich, 

muži a ženy ve věkové skupině 25 až 49 let, 2010 

 
Zdroj: Klíčové údaje ze šetření pracovních sil, 201041 

 

Z grafu výše jasně vyplývá, že ženy s malými dětmi se často nevrátí ke svému zaměstnání, 

přinejmenším dokud nejmladší dítě nedosáhne tří let. Poté, co ženy několik let chyběly 

v práci, zaměstnavatelé často váhají, zda jim umožní pokračovat v jejich kariéře nebo zda 

je pověří některými důležitými pracovními úkoly. To se týká téměř výlučně žen, protože 

jsou to převážně ony, kdo se starají o děti. Ženy jsou v98 % případů žadatelkami 

o rodičovský příspěvek42, který lze pobírat do čtyř let věku nejmladšího dítěte v rodině. 

Tak vysoké procento není způsobeno jen genderovými stereotypy, ale také v důsledku výše 

uvedených rozdílů v odměňování žen a mužů, které se projevují tím, že pro rodinu je 

finančně výhodnější, aby s dětmi zůstala doma žena43.  

2.2.1. Mateřská, otcovská a rodičovská dovolená 

 

České právo tradičně věnuje speciální pozornost těhotným ženám a matkám a otcům 

zaručuje zvláštní ochranu, pokud jde o jejich pracovní poměr, až do tří let věku dítěte.  

 

Podle některých ustanovení zákoníku práce jsou těhotné ženy chráněny před 

prováděním nevhodné práce. Koná-li těhotná žena práci, která podle lékařského 

posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, 

která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku. Těhotné ženy pracující 

v noci mohou požádat o zařazení na denní práci a zaměstnavatel je povinen takové žádosti 

vyhovět44. Ustanovení platí obdobně pro matky do konce devátého měsíce po porodu 

a kojící ženy. Zaměstnankyni, která kojí své dítě, je zaměstnavatel povinen poskytnout 

zvláštní přestávky ke kojení. Přestávky ke kojení se započítávají do pracovní doby 

a přísluší za ně náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku45.  

 

                                           
41 Údaje uveřejněné v Mils, M. a kol. 2014, Gender equality in the workforce: Reconciling work, private and family 
life in Europe. 2014, dostupné na adrese http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/ 
140502_gender_equality_workforce_ssr_en.pdf. 
42 Viz http://www.mpsv.cz/cs/10543. 
43 Kromě toho veřejné služby péče o děti do tří let věku téměř neexistují (soukromé služby si často mladé rodiny 
nemohou dovolit) a mateřské školky pro děti starší tří let bývají plné, takže pokud například je v rodině mladší 
dítě, tak řekněme čtyřleté dítě je jen zřídka možné do školky umístit s poukazem na to, že matka je stejně 

v domácnosti s mladším dítětem, a tudíž místo v mateřské školce nepotřebuje. 
44 § 239 – § 241 zákona č. 262/2006 Sb. 
45 § 242 zákona č. 262/2006 Sb. 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/%20140502_gender_equality_workforce_ssr_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/%20140502_gender_equality_workforce_ssr_en.pdf
http://www.mpsv.cz/cs/10543
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Požádá-li těhotná žena, rodič pečující o dítě mladší 15 let věku nebo zaměstnanec pečující 

o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou 

úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen této žádosti vyhovět, 

nebrání-li tomu vážné provozní důvody.  

 

Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po uplynutí mateřské dovolené (obecně je délka 

trvání mateřské dovolené 28 týdnů; mateřskou dovolenou lze prodloužit na dobu 37 

týdnů, porodila-li žena zároveň 2 nebo více dětí) a otci od narození dítěte, a  

to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let46. 

Rodiče dítěte jsou oprávněni mateřskou a rodičovskou dovolenou čerpat současně, ale 

pouze jeden z nich má nárok čerpat rodičovský příspěvek poskytovaný podle zákona 

č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře47.  

 

Těhotné ženy a rodiče pečující o děti mladší tří let, kteří čerpají rodičovskou dovolenou, 

jsou chráněni proti propuštění. České právní předpisy tedy zaručují právo vrátit se 

na stejné pracovní místo nejen po mateřské dovolené, ale rovněž po rodičovské 

dovolené, která může trvat do tří let věku dítěte.  

 

2.2.2. Formální služby péče o děti 

 

Česká republika je jednou ze zemí EU, které vykazují nejnižší využívání služeb péče 

o děti ve věku 0–2 let; služeb využívají pouze 2 % rodičů malých dětí, a to proto, že 

taková zařízení chybějí, zvláště za přiměřenou cenu48. Ani pro starší děti není ve veřejných 

zařízeních péče o děti dostatečná kapacita. Tato situace je dlouhodobě kritizována, protože 

je to vážný problém pro rodiče malých dětí, zejména ve velkých městech, pokud si přejí 

vrátit se do práce. Jak je zmíněno výše, týká se to především žen.  

 

V reakci na nedostatek míst v zařízeních péče o děti Ministerstvo práce a sociálních věcí 

nedávno přijalo zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské 

skupině. Předložený návrh jakož i přijatý zákon byly široce diskutovány, protože již 

fungující alternativní zařízení péče o děti (např. tzv. „lesní školky“) se obávala, že pro ně 

bude téměř nemožné splnit podmínky stanovené uvedeným zákonem pro poskytování 

služby péče o dítě. Ve srovnání s veřejnými zařízeními péče o děti však zákon udává méně 

přísné podmínky pro zřizování soukromých dětských skupin (které by měli zřizovat zejména 

zaměstnavatelé pro děti svých zaměstnanců) a k poskytování a využívání této formy péče 

zavádí daňové pobídky49. Toto opatření vzniklo proto, aby se rodiče malých dětí mohli 

opětovně zapojit do pracovního trhu, pokud si to přejí. Účinnost tohoto zákona však byla 

předmětem diskuse. Je pravda, že sledování kvality služeb a poměrně náročných právních 

požadavků na místo, kde se poskytují služby péče o děti, může ovlivnit účinné provádění 

nových právních předpisů a další rozvoj tolik potřebných služeb péče o děti50.  

 

V nejbližší době by se dostupnost služeb péče o děti měla zlepšit. Orgány veřejné 

správy mají v plánu přidat obcím finanční prostředky, zčásti pocházející z fondů EU, aby 

                                           
46 § 195–198 zákona č. 262/2006 Sb. 
47 § 32 a následující zákona č. 117/1995 Sb. 
48 Viz http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=aykxNYyJcBY_ 
Vjn7ScEC99C0AiKzOOL0465JsmzSz3kJ4ol2ZRH6!-301189475, nebo také Plantenga, J., Remery, Ch. (2009) The 
provision of childcare services. Srovnávací přehled 30 zemí. Brusel. K dispozici na internetové adrese 
http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/03/2008-Provision-of-childcare-services.pdf, s. 30. 
49 Více informací je k dispozici v českém jazyce na internetové stránce: http://www.mpsv.cz/cs/13500. 
50 http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Lesni-skolky-nezaniknou-poslanci-pripravili-novelu-
zakona-o-detskych-skupinach-348598. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=aykxNYyJcBY_Vjn7ScEC99C0AiKzOOL0465JsmzSz3kJ4ol2ZRH6!-301189475
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=aykxNYyJcBY_Vjn7ScEC99C0AiKzOOL0465JsmzSz3kJ4ol2ZRH6!-301189475
http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/03/2008-Provision-of-childcare-services.pdf
http://www.mpsv.cz/cs/13500
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Lesni-skolky-nezaniknou-poslanci-pripravili-novelu-zakona-o-detskych-skupinach-348598
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Lesni-skolky-nezaniknou-poslanci-pripravili-novelu-zakona-o-detskych-skupinach-348598
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mohly vybudovat další zařízení péče o děti. Tato opatření sice ještě zbývá podrobně 

rozpracovat, pokud však budou realizována s dostatečnými ambicemi, mohla by zlepšit 

míru účasti matek malých dětí na trhu práce. 

2.2.3. Pružná pracovní doba 

 

Zaměstnanci v České republice mají možnost využít pružnou pracovní dobu. Při 

uplatňování pružného rozvržení pracovní doby si zaměstnanec sám volí začátek a konec 

pracovní doby za každý den v rámci konkrétních časových rozmezí stanovených 

zaměstnavatelem. Existuje však základní pracovní doba, kdy je zaměstnanec povinen být 

na svém pracovišti51. Tento druh pružné pracovní doby se využívá poměrně často. 

 

České právní předpisy poskytují poměrně snadnou možnost pracovat na částečný úvazek, 

zejména pro osoby s pečovatelskými povinnostmi. Nicméně zkrácení pracovní doby 

na částečný úvazek se v České republice příliš často nevyužívá52. Na jedné straně 

zaměstnavatelé zkrácení pracovní doby neradi schvalují, na druhé straně zaměstnanci 

o toto příliš často nežádají. Práce na plný úvazek má své historické kořeny. Jedním 

z hlavních důvodů pro práci na částečný úvazek je skutečnost, že (zejména matky) 

v maximální možné míře čerpají nárok na rodičovskou dovolenou do tří let věku dítěte a po 

jejím uplynutí se ženy snaží vrátit do zaměstnání na plný pracovní úvazek a využívat 

zařízení péče o děti (školky). Co se týče péče o starší osoby, jedná se o ještě zřídkavější 

případ, kdy zaměstnanec žádá o zkrácení pracovního úvazku z důvodu péče o staršího 

rodinného příslušníka (namísto toho se často využívají pečovatelská zařízení pro starší 

osoby), přestože zkrácení úvazku platné právní předpisy umožňují53. Ustanovení týkající se 

pracovní doby jsou z hlediska pohlaví neutrální. 

 

2.3. Rovná účast na rozhodování 

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ 

 Zastoupení žen v politice České republiky je nepoměrně nízké. Mezi politiky 

je zhruba 20 % nebo méně žen. Jsou znevýhodněny zejména při sestavování 

kandidátních listin politických stran. V politice je patrná horizontální a vertikální 

genderová segregace. 

 Situace je ještě horší, pokud jde o zastoupení žen při přijímání hospodářských 

rozhodnutí. Průměrný podíl žen ve statutárních orgánech velkých společností 

nedosahuje ani 10 %. Problémem je i horizontální genderová segregace.  

2.3.1. Ženy v politice 

 

V politice České republiky je stále ještě nepoměrně nízké zastoupení žen. V současné 

době představují pouze 23,8 % českých poslanců Evropského parlamentu, 17,65 % členů 

české vlády, 20 % poslanců Poslanecké sněmovny, 18,5 % senátorů, 19,7 % regionálních 

a 27,1 % místních zastupitelů.54 

 

                                           
51 § 85 zákona č. 262/2006 Sb. 
52 Ze zaměstnanců na částečný úvazek představují ženy asi 5 % zaměstnanců (zejména pracovnice ve službách a 
obchodech), zatímco muži představují pouze 2 % (většinou odborníci). Údajů jsou k dispozici na adrese 

http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/B6003EA170/$File/3000024416.pdf.  
53 § 240–241 zákona č. 262/2006 Sb. 
54 Údaje zveřejnila stránka http://padesatprocent.cz/cz/zeny-v-politice. 

http://padesatprocent.cz/cz/zeny-v-politice


Politika v oblasti rovnosti žen a mužů v České republice 

_________________________________________________________________________ 

19 

Současný politický systém stále znevýhodňuje ženy, zejména při sestavování 

kandidátních listin politických stran – ženy jsou často zařazeny na taková místa 

kandidátních listin, kde je jen stěží možné očekávat jejich zvolení. Uvedené se vztahuje na 

všechny druhy voleb. Jediným způsobem, jak může volič podpořit kandidující ženy je 

využití preferenčních hlasů, které je celkem populární.55 Podle nedávné studie jsou ženy 

nedostatečně zastoupeny nejen ve volených veřejných funkcích na všech úrovních, ale 

obecně mají nízký podíl rozhodovací pravomoci v rámci politických stran, k nimž 

náleží – jedná se např. o složení vedoucího orgánu strany a výběr kandidátů na politické 

funkce. „Vrcholová politika“ České republiky je proto genderově segregovaná. Zatímco 

muži jsou spojováni s tzv. „silovými ministerstvy“, zejména v oblasti ekonomie, ženy jsou 

na úrovni parlamentu a vlády spíše spojovány s humanitní a sociální oblastí, které jsou 

obecně vnímány jako méně vlivné a méně prestižní. Je patrná i vertikální segregace: čím 

odpovědnější pozice, tím méně žen. 56 

 

V současné době neexistují žádné legislativní návrhy ke zvýšení zastoupení žen v politice. 

Nevládní organizace Forum 50 % se věnuje velmi prospěšnému šíření povědomí 

o zastoupení žen v politice a monitorování této tematiky. Jako příklad osvědčeného postupu 

by mohla sloužit Česká strana sociálně demokratická, jež zavedla vlastní vnitřní pravidla 

upravující kvóty pro ženy. Podle interních pravidel musí ženy tvořit 25 % představitelů 

volených stranou.57 Pokud některá místní organizace nedokázala mezi přední kandidáty 

nominovat 25 % žen, má hnutí Sociálně demokratické ženy právo nominovat další ženy. Až 

donedávna měli sociální demokraté obtíže s dodržováním vlastních pravidel, a to 

i v reprezentativních orgánech strany. Teprve poslední sjezd strany nominoval a potvrdil 

v předsednictvu strany dostatek žen a rovněž změnil stávající stanovy strany, podle nichž 

v budoucích sněmovních a krajských volbách musí být na kandidátních listinách 

přinejmenším 40 % žen.58 

 

2.3.2. Ženy při přijímání hospodářských rozhodnutí 

 

Zatímco průměrný podíl žen ve statutárních orgánech (představenstvech a dozorčích 

radách) 100 největších společností v České republice je 9,14 %, přibližně čtvrtinu 

(25,5 %) manažerských pozic ve zdravotnických zařízeních zaujímají ženy. Srovnání 

celkového podílu žen mezi členy dozorčích rad, což nejsou výkonné orgány, ukazuje, 

že největší podíl žen je v telekomunikacích (20 %) a zdravotnictví (20 %), po nichž 

následuje stavebnictví (16,9 %) a maloobchod (14,8 %). Nejmenší podíl žen je v dozorčích 

radách finančních institucí, bank a pojišťoven. Zatímco 8,4 % členů dozorčích orgánů bank 

tvoří ženy, u dozorčích orgánů pojišťoven je to pouze 7,4 %. V energetice je poměr počtu 

žen a mužů přibližně 1:10 (9,2% zastoupení žen), což platí i pro marketing, PR a média 

(10,9 %). Celkové zastoupení žen ve společnostech kotovaných na burze v posledních 

letech pokleslo ze 7,38 % na 6,14 %.59 

 

                                           
55 Díky změně volebního zákona a zvýšení váhy preferenčních hlasů ve volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR v roce 2010 podíl žen neočekávaně vystoupil na dosud nejvyšší úroveň – 22 %. Ve volbách do 
zastupitelstev krajů na podzim roku 2012 však měly preferenční hlasy ke škodě žen jen omezený účinek. Stejná 
situace nastala v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013. Ve volbách do Evropského 
parlamentu v roce 2014 neměly preferenční hlasy na situaci volených žen a mužů žádný vliv. Viz 
http://padesatprocent.cz/cz/zeny-v-politice. 
56 Šprincová, M., Adamusová, V. (2014), Politická angažovanost žen v České republice, 
http://aa.ecn.cz/img_upload/666f72756d35302d6669313030313139/country_report_czech_rep.pdf. 
57 http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?CountryCode=CZ. 
58 http://www.cssd.cz/data/files/aktualni-stanovy.pdf. 
59http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/press/14_11_20_TZ_Deloitte_CGC_Zeny_ve_ve
deni_firem_dle_odvetvi_CZ.pdf. 

http://padesatprocent.cz/cz/zeny-v-politice
http://aa.ecn.cz/img_upload/666f72756d35302d6669313030313139/country_report_czech_rep.pdf
http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?CountryCode=CZ
http://www.cssd.cz/data/files/aktualni-stanovy.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/press/14_11_20_TZ_Deloitte_CGC_Zeny_ve_vedeni_firem_dle_odvetvi_CZ.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/press/14_11_20_TZ_Deloitte_CGC_Zeny_ve_vedeni_firem_dle_odvetvi_CZ.pdf
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V tomto ohledu proběhla poměrně živá diskuse o návrhu Komise stanovit kvóty 

ve statutárních orgánech velkých společností.60 Současná vláda změnila původně 

negativní oficiální postoj České republiky v tomto ohledu a zdá se, že hodlá podpořit návrh 

nové směrnice61. 

 

2.4. Vymýcení genderově podmíněného násilí 

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ 

 Česká legislativa definuje trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí. V roce 

2007 byly přijaty některé důležité změny, k nimž patří zavedení institutu vykázání 

násilné osoby ze společného obydlí.  

 Existuje mnoho organizací poskytujících pomoc obětem domácího násilí, jež se 

sdružují ve společné asociaci.  

 
V roce 2012 Policie České republiky zaznamenala celkem 603 případů trestného činu týrání 

osoby žijící ve společné domácnosti. V souvislosti s tímto činem bylo stíháno 463 osob 

včetně 13 žen.  

V České republice působí řada organizací, které poskytují odborné, sociální, psychologické 

a právní poradenství obětem domácího násilí. Mnohé z těchto významných neziskových 

organizací se sdružují v zastřešující organizaci s názvem Koordona, která se zabývá právy 

žen ve vztahu k násilí páchanému na ženách a domácímu násilí.62 

 

V současné době ochranu proti domácímu násilí upravuje zákon č. 135/2006 Sb., 

kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. Tato 

legislativa spočívá na třech vzájemně provázaných pilířích: Policii České republiky, 

intervenčních centrech a soudech rozhodujících v občanském soudním řízení. V roce 2007, 

když zákon č. 135/2006 Sb. vstoupil v platnost, byly Policii České republiky svěřeny nové 

pravomoci ve formě institutu vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Toto 

preventivní opatření slouží k ochraně ohrožené osoby proti dalšímu možnému útoku násilné 

osoby a může být uloženo opakovaně – nebo také souběžně s jinými trestněprávními 

opatřeními – pokud by mělo dojít k dalším projevům domácího násilí.  

Nové právní předpisy nemohou naneštěstí zcela vymýtit domácí násilí, ale oběti tohoto typu 

trestné činnosti mohou být alespoň lépe chráněny. 

 

                                           
60 Evropská komise (2014), Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti 
mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících 

opatřeních, COM(2012) 614 final. 
61 http://www.mpsv.cz/cs/18314. 
62 http://www.koordona.cz/. 

http://www.mpsv.cz/cs/18314
http://www.koordona.cz/
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2.5. Vymýcení obchodu s lidmi 

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ 

 Obchodování s lidmi je závažným problémem: podle odhadů prostituuje 

v České republice na 13 000 osob. Osoby, které jsou předmětem obchodování 

s lidmi, však často samy sebe za oběť nepovažují. V roce 2013 bylo pouze 57 osob, 

převážně žen, prohlášeno za oběti obchodování s lidmi.  

 Problematiku obchodování s lidmi řeší trestní právo podle trestního zákoníku, který 

definuje trestný čin obchodování s lidmi, jakož i poměrně nový zákon o trestní 

odpovědnosti právnických osob, kterým se provádí směrnice 2011/36/EU 

o obchodování s lidmi.  

 Politika prevence a boje proti obchodování s lidmi je v působnosti Ministerstva 

vnitra, které vydává strategické dokumenty a také výroční situační zprávy. 

 Důležitou úlohu zastává několik nevládních organizací. Pomáhají osobám, které 

jsou předmětem obchodování s lidmi, a také ovlivňují vývoj a uplatňování platných 

právních předpisů.  

 

Obchodování s lidmi je v České republice závažným problémem. Každý rok je cca 25 – 30 

osob stíháno pro trestný čin obchodování s lidmi, přičemž cca 15 – 20 trestných činů se 

projednává v soudním řízení. V této oblasti trestné činnosti je stíháno více žen než v jiných 

(20 – 30 % stíhaných jsou ženy).63 Podle posledních statistik Policie České republiky z roku 

2013 bylo 57 osob předmětem obchodování s lidmi.  

 

Pokud jde o prostituci, nabízí se především v nočních sex-klubech, v soukromých obydlích, 

ve formě „eskortních služeb“ a rovněž na ulici. Prostituující osoby pocházejí především 

z České republiky, Slovenska, Ukrajiny, Rumunska, Ruska, Polska, Moldavska, Maďarska 

a Litvy. Většina prostitutek je české nebo slovenské národnosti. Podle odhadů se v České 

republice nabízí k prostituci asi 13 000 žen. Z provedených šetření je zřejmé, 

že prostituce je určena široké škále lidí z hlediska společenské úrovně, věku a vzdělání. 

Rovněž se potvrdilo, že vzhledem k velkému počtu lidí poskytujících sexuální služby je 

prostituce téměř ve všech případech dobrovolná.64 

 

V roce 2010 vstoupil v platnost nový zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. V rámci tohoto 

zákona je trestný čin obchodování s lidmi definován v § 168. Nová definice zahrnuje několik 

změn: definování sexuálního zneužívání pokrývá kromě „pohlavního styku nebo jiných 

forem sexuálního zneužívání nebo obtěžování“ nově také „výrobu pornografického díla“. 

Hlavní právní normou provádějící směrnici 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci 

obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové 

rozhodnutí Rady 2002/629/SVV, je zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 

obsahuje vyčerpávající seznam přibližně 80 různých trestných činů, které mohou být 

spáchány obchodní společností, včetně některých nedbalostních trestných činů. Mimo jiné 

uvádí trestný čin obchodování s lidmi a další trestné činy týkající se pohlavního 

zneužívání.65
  

                                           
63 Údaje Ministerstva vnitra (2012), Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v České republice na období 
2012–2015, Praha, http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-982041.aspx. 
64 Informace Ministerstva vnitra (2014), Zpráva o stavu obchodování s lidmi za rok 2013, Praha, 
http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-982041.aspx. 
65 § 7 zákona č. 418/2011 Sb. 

http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-982041.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-982041.aspx
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Politika prevence a boje proti obchodování s lidmi je v působnosti Ministerstva vnitra. 

Ministerstvo samo datuje počátek jakéhokoliv formalizovaného úsilí v této oblasti do roku 

2003, kdy vypracovalo ve spolupráci s dalšími ministerstvy Národní strategii pro boj 

proti obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Výroční zprávy 

o obchodování s lidmi nabízejí přehled situace a aktuálního vývoje v této oblasti a údaje 

poskytnuté jednotlivými ministerstvy a nevládními organizacemi. Samostatná část zprávy 

je věnována pomoci poskytované osobám, které se staly předmětem obchodování s lidmi. 

 

Koordinace jednotlivých činností a výměna aktuálních informací je zajištěna prostřednictvím 

Mezirezortní koordinační skupiny pro oblast boje proti obchodování s lidmi, která 

byla zřízena v roce 2008. Tato skupina se skládá ze stálých představitelů jmenovaných 

orgány veřejné moci, specializovanými nevládními organizacemi (nejvýznamnější jsou La 

Strada, katolická Charita a Diakonie evangelické církve) a vládními organizacemi.  

 

Obecně řečeno, stávající institucionální rámec je formálně považován za přiměřený. Byly 

zavedeny víceoborové národní strategie a konají se pravidelné schůzky zúčastněných stran. 

Osoby, jež se staly předmětem obchodování s lidmi, mohou využít různé formy 

pomoci, včetně pomoci, která při řešení problému dává přednost lidskoprávnímu rozměru. 

Zároveň nedávná studie uvádí, že „politika prevence a boje proti obchodování s lidmi 

nedisponuje vlastním dedikovaným rozpočtem, ze kterého by mohla být hrazena koncepční 

řešení i jejich evaluace, úkoly, které jsou ukládané národními akčními plány, jsou 

definovány často velmi vágně, jejich splnění mnohdy závisí na konkrétní iniciativě 

jednotlivých motivovaných pracovníků a pracovnic v resortech, chybí jakákoli externí 

evaluace výsledků a dopadů jednotlivých opatření politik. O realizovaných opatřeních, při 

kterých dochází k identifikaci obchodované osoby státem a která jsou k dispozici pro 

obchodované osoby, lze tvrdit, že priorizují trestněprávní zájmy před zájmy konkrétního 

člověka. Další opatření nejsou formálně dostupná pro osoby, které by je potřebovaly 

využívat (např. sociální služby pro osoby s neregulérním statutem).“66  

 

Stejná studie zdůrazňuje, že genderová dimenze problematiky však není ve strategiích 

ani zprávách ministerstva vnitra příliš akcentována.67 Genderová dimenze v oblasti 

identifikace obchodovaných osob absentuje, z dostupných údajů lze dovodit, že podíl mužů 

mezi obchodovanými osobami identifikovanými mimo oblast sexbyznysu je významně vyšší 

než podíl žen. Nelze tedy hovořit o genderové rovnosti v případě designovaných 

a uplatňovaných opatření. 

 

Mezi problémy zařazené do skupiny související s identifikací patří: problémy spojené 

s absencí judikatury, nedostatečným počtem personálních i odborných kapacit 

v řadách policie, problémy spojené s tím, že oběti této trestné činnosti se jako oběti 

necítí či různé chápání toho, co je možné vidět jako obchod s lidmi; problémy ve 

vyšetřování a identifikaci tohoto činu (tato organizovaná činnost je mnohdy dobře 

maskována jako legální podnikání); nízká společenská citlivost na pracovní 

vykořisťování a skutečnost, že se přehlížejí méně obvyklé formy obchodu s lidmi.68 

 

                                           
66 Kutálková, P. (2010), Příliš úzká brána k lidským právům, La Strada, Praha. 
http://www.strada.cz/images/Publikace/prilis_uzka_brana_k_lidskym_pravum.pdf, s. 53. 
67 Kutálková, P. (2010), Příliš úzká brána k lidským právům, La Strada, Praha. 

http://www.strada.cz/images/Publikace/prilis_uzka_brana_k_lidskym_pravum.pdf, s. 46.  
68 Kutálková, P. (2010), Příliš úzká brána k lidským právům, La Strada, Praha. 
http://www.strada.cz/images/Publikace/prilis_uzka_brana_k_lidskym_pravum.pdf, s. 82. 

http://www.strada.cz/images/Publikace/prilis_uzka_brana_k_lidskym_pravum.pdf
http://www.strada.cz/images/Publikace/prilis_uzka_brana_k_lidskym_pravum.pdf
http://www.strada.cz/images/Publikace/prilis_uzka_brana_k_lidskym_pravum.pdf
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2.6. Sexuální a reprodukční zdraví a práva  

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ 

 Počet potratů v České republice za posledních 20 let výrazně klesl. Zákon stanoví, 

že je nutné o něj písemně požádat v době do 12. týdne těhotenství. Asistovaná 

reprodukce je jednou ze zdravotních služeb poskytovaných na základě zákona 

o specifických zdravotních službách. Císařský řež a epidurální anestezie se 

běžně při porodu provádějí, a to se souhlasem ženy nebo v případě epidurální 

anestezie na její žádost. Neexistují žádné zvláštní problémy související s výše 

uvedenými zdravotnickými zákroky.  

 Domácí porody v nedávné době vyvolaly velmi emotivní diskusi v české 

společnosti. To bylo způsobeno tím, že v některých případech, o nichž nedávno 

rozhodoval Ústavní soud České republiky a Evropský soud pro lidská práva, ženy, 

jimž byla odepřena odborná asistence při domácím porodu, požadovaly odškodnění, 

protože se cítily poškozeny narušením práva na soukromý a rodinný život.  

2.6.1. Nucená sterilizace a potraty 

 

Nucené sterilizace jsou velmi bolestným tématem souvisejícím se zdravotními 

a reprodukčními právy. V České republice tak byly poškozeny romské ženy a možná také 

ženy se zdravotním postižením, a to především v době komunistického režimu, ale vyskytly 

se také některé případy v současnosti. Vláda v současné době připravuje zákon 

o odškodnění nuceně sterilizovaných žen. 

 

V České republice se podrobné statistiky potratů zveřejňují od roku 1958. Zahrnují 

spontánní potraty, mimoděložní těhotenství a další potraty. Podmínky pro přerušení 

těhotenství se v průběhu času měnily a postupně se stávaly liberálnější. Například v roce 

1986 byla ukončena činnost tzv. „potratových komisí“, které posuzovaly žádosti žen 

o umělé přerušení těhotenství. Tento vývoj společně s věkovou strukturou žen 

v reprodukčním věku se odráží v ročním počtu potratů.  

 

Nejvyšší počet potratů byl zaznamenán v roce 1988, kdy podle údajů Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky ČR proběhlo téměř 130 000 potratů. Od té doby se 

toto číslo trvale snižuje. V roce 1990 bylo zaznamenáno 126 000 potratů a do roku 1995 

jejich počet poklesl na polovinu. V dalších letech bylo snižování postupné. V roce 2006 

roční počet potratů klesl pod 40 tisíc. V roce 2013 došlo k mírnému snížení absolutního 

počtu potratů: z 37 734 v roce 2012 na 37 687 v roce 2013. Roční počet potratů v dějinách 

České republiky nikdy nepřekročil roční počet porodů. Pro potrat se rozhodují zejména 

svobodné ženy, ženy se středoškolským vzděláním a ženy se dvěma dětmi. Cizinky se na 

celkovém počtu potratů podílely 5,8 % (2 171 případů)69. 

 

Potrat je v České republice legální bez ohledu na jeho důvod pod podmínkou, že žena 

o něj požádá písemně v době do 12. týdnu těhotenství; rovněž je legální do 24. týdne 

těhotenství, pokud genetické testy ukáží vysokou pravděpodobnost vážného zdravotního 

postižení dítěte. Takové přerušení těhotenství je možné pouze na základě doporučení 

specializovaného lékaře (genetika).  

 

                                           
69 http://www.uzis.cz/category/tematicke-rady/zdravotnicka-statistika/potraty. 

http://www.uzis.cz/category/tematicke-rady/zdravotnicka-statistika/potraty
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2.6.2. Postkoitální antikoncepce 

 

Postkoitální pilulka je dostupná v kterékoliv lékárně v České republice a vydává se bez 

lékařského předpisu. K tomuto tématu neprobíhá žádná rozsáhlá diskuse. Od roku 2013 

mohou specializovaná centra zdravotní péče, která poskytují také lůžkovou péči, 

předepisovat potratovou pilulku. Gynekologové ji ve srovnání s potratem považují za 

šetrnější k tělu ženy.  

 

2.6.3. Asistovaná reprodukce  

 

Asistovaná reprodukce je upravena zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 

službách. V roce 2005 byl založen Národní registr asistované reprodukce se záměrem 

monitorovat a koordinovat technologie asistované reprodukce. Podle výše citovaného 

zákona je možná asistovaná reprodukce u žen do 49 let věku.  

2.6.4. Císařské řezy a epidurální anestezie 

 

Císařské řezy a epidurální anestezie jsou v České republice zcela běžné, ale jen 

v nutných případech na základě rozhodnutí lékaře, který vede porod. Epidurální 

anestezie se poskytuje pouze na žádost ženy, a pokud to lékař považuje za nutné.  

2.6.5. Domácí porody 

 

Zdravotní a reprodukční práva jsou v současnosti v České republice velmi diskutována, 

zejména pokud jde o porody a práva mladých matek. Česká právní úprava je v tomto 

ohledu celkem přísná, neboť v praxi neumožňuje českým ženám rodit doma nebo 

kdekoli jinde mimo nemocnici. Poskytování zdravotní péče při porodu je upraveno 

zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, vyhláškou ministerstva č. 55/2011 Sb., 

o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a vyhláškou 

č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických 

zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče. Tyto právní předpisy v současnosti nepovolují 

porodním asistentkám poskytovat profesionální asistenci ženě, která se rozhodne porodit 

mimo nemocnici, a rovněž zdravotní pojištění nepokrývá náklady na zdravotní péči 

poskytnutou během domácího porodu. Kromě toho porodní asistentky, které se rozhodnou 

poskytovat své služby při domácím porodu, riskují vysokou pokutu za poskytování 

zdravotní péče bez povolení. Od roku 2014 je možné rodit v nemocnici za pomoci 

porodní asistentky, přičemž lékař se přivolá pouze v případě neočekávaných komplikací. 

Některé ženy namítají, že je tím porušeno jejich právo rozhodovat o svém soukromém 

životě, zatímco gynekologové argumentují tím, že porod mimo nemocnici je příliš riskantní 

pro matku i dítě.  

 

V tomto ohledu stojí za zmínku některé judikáty: jedná se o případ projednávaný Ústavním 

soudem ČR a dva případy nedávno rozhodnuté Evropským soudem pro lidská práva.  

 

Ústavní soud ČR zrušil rozsudek v případě porodní asistentky odsouzené k dvouletému 

podmíněnému trestu za chybu při domácím porodu se smrtelnými následky, a to pro 

nedostatek důkazů a pochybnost o zavinění. Tato porodní asistentka poskytovala 

pomoc při komplikovaném domácím porodu, ačkoliv k tomu neměla žádné oprávnění, 

jelikož jej nebylo možné získat v souladu s platnými právními předpisy. Novorozenec utrpěl 

nevratné poškození mozku kvůli nedostatku kyslíku během porodu. Dítě bylo převezeno do 

porodnice v kritickém stavu a přežívalo pouze za pomoci lékařských přístrojů. Zemřelo 
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ve věku 20 měsíců. Porodní asistentka se proti rozsudku odvolala a uvedla, že se 

nedopustila žádné profesní chyby a vždy přijímala do péče pouze ženy bez zdravotních 

problémů, zatímco dotyčná matka jí neřekla o svých předchozích komplikacích. Ústavní 

soud neprojednával domácí porody jako takové, ale pouze potvrdil svobodu rozhodování 

matky o místě porodu jejího dítěte a vyzval zákonodárce, aby zvážil vhodné legislativní 

změny. Ústavní soud konstatoval, že pokud matka požívá této svobody, porodní asistentka 

nemůže být automaticky potrestána, jestliže dítě zemře v důsledku neočekávaných 

komplikací.70 

 

Ve věci Dubská a Krejzová71 si obě stěžovatelky přály porodit doma. Paní Dubská se 

rozhodla, že chce rodit doma vzhledem ke své zkušenosti během porodu prvního dítěte 

v porodnici, kde na ni byl vyvíjen tlak, aby se podrobila různým lékařským zákrokům, které 

si nepřála, a bylo jí nařízeno, aby zůstala v porodnici déle, než chtěla. Když se snažila 

získat informace, bylo jí sděleno, domácí porod česká legislativa prakticky nepřipouští. Paní 

Dubská posléze porodila své druhé dítě sama doma. V únoru 2012 Ústavní soud ČR 

odmítl její stížnost, ve které uváděla, že jí byla odepřena možnost porodit doma za 

asistence lékařského odborníka. Paní Krejzová porodila své první dvě děti doma za pomoci 

porodní asistentky bez jakéhokoli povolení ze strany státu. Když očekávala narození třetího 

dítěte, nemohla najít porodní asistentku. Nakonec porodila v porodnici, která měla reputaci 

respektu k přání matek během porodu. Evropský soud pro lidská práva shledal, že nedošlo 

k porušení článku 8 (právo na respektování soukromého a rodinného života) Evropské 

úmluvy o lidských právech, mj. po zvážení skutečnosti, že v otázce domácích porodů 

neexistuje na evropské úrovni žádná shoda, zda domácí porody povolit, či nikoli, takže 

členské státy při úpravě této problematiky disponují širokou mírou uvážení. Soud také 

rozhodl, že stěžovatelky ze skutečnosti, že jim mohla být poskytnuta pomoc ze strany 

lékařského personálu pouze při porodu ve zdravotnickém zařízení, nenesly nepřiměřené 

břemeno.72 

Ve stejný den jako ve výše uvedené věci bylo Evropským soudem pro lidská práva 

rozhodnuto rovněž ve věci Hanzelkovi73. V tomto případě matka s novorozencem (oba bez 

jakýchkoliv zdravotních problémů) opustili nemocnici několik hodin po porodu, a to přes 

nesouhlas lékařů. Následně zaměstnanci nemocnice kontaktovali příslušný orgán sociálně-

právní ochrany dětí s lékařskou zprávou, která uváděla, že vzhledem ke krátké době, která 

uplynula od narození dítěte do jeho opuštění nemocniční péče, je dítě ohroženo na zdraví 

a případně i na životě. Na tomto základě podal tento orgán u okresního soudu návrh na 

vydání předběžného opatření, kterým by byl přikázán návrat dítěte do nemocniční péče, 

a soud návrhu okamžitě vyhověl. Stěžovatelka s novorozencem byli policií přepraveni 

zpátky do nemocnice. Žena s dítětem strávila v nemocnici další dva dny, aniž by byly 

provedeny jakékoli lékařské výkony. Na základě další žádosti byli poté oba propuštěni 

domů. Evropský soud pro lidská práva rozhodl v této věci, že došlo k porušení článku 8 

(právo na respektování soukromého a rodinného života) a článku 13 (právo na účinnou 

právní ochranu) Evropské úmluvy o lidských právech. Soud uvedl, že převzetí novorozence 

do nemocniční péče po narození je extrémní opatření, k němuž musí být mimořádně 

přesvědčivé důvody, zejména za použití postupu, na kterém se nepodílejí rodiče. Soudci 

zdůraznili, že vnitrostátní orgány měly zvážit méně extrémní možnosti postupu. Soud 

zdůraznil, že takto závažný zásah do rodinného života stěžovatelky a podmínky, za nichž se 

                                           
70 Sp. zn. I. ÚS 4457/12 ze dne 28. srpna 2013. 
71 Věc Dubská a Krejzová v. Česká republika, 11. prosince 2014 (stížnosti č. 28859/11 a 28473/12). 
72 Evropský soud pro lidská práva shledal, že neumožnění stěžovatelkám porodit za přítomnosti porodních 
asistentek doma bylo skutečně zásahem do jejich práva na respektování soukromého života. Soud však uznal, že 
zásah měl zákonný podklad v českém právu vzhledem k tomu, že stěžovatelky mohly předvídat, že asistence 

lékařského odborníka při domácím porodu nebyla zákonem povolena; a že zásah sledoval legitimní cíl, totiž 
ochranu zdraví a práv jiných ve smyslu článku 8 Úmluvy. 
73 Věc Hanzelkovi v. Česká republika, 11. prosince 2014 (stížnost č. 43643/10). 
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uskutečnil, byly nepřiměřené a nelze je považovat za nezbytné v demokratické 

společnosti.74 

Od roku 2014 česká legislativa umožňuje matkám, které si to přejí, opustit nemocnici ihned 

po porodu. Do platné právní úpravy byl začleněn tzv. „ambulantní porod“.  

 

2.6.6. Nucená sterilizace romských žen 

 

V souvislosti se zdravotními a reprodukčními právy je třeba zmínit palčivé téma nedávné 

praxe v České republice – nucenou sterilizaci romských žen. Je smutnou skutečností, že 

v minulosti75 byly romské ženy nuceně sterilizovány při druhém porodu prováděném 

císařským řezem. Obvykle se tyto ženy neobracely na soud, ale i v případech, kdy se tak 

stalo, jim bylo přiznáno jen velmi omezené odškodnění, pokud vůbec nějaké. 

V konkrétním ojedinělém případě bylo paní Červeňákové, zastupované českou nevládní 

organizací Liga lidských práv a podporované Evropským centrem pro práva Romů, přiznáno 

odškodnění ve výši 500 000 Kč. Proti tomuto rozhodnutí však bylo podáno odvolání 

a Nejvyšší soud v Brně, v rozporu se zásadou legitimního očekávání poškozené a v rozporu 

s ustálenou judikaturou, potvrdil rozhodnutí Vrchního soudu, který rozhodl, že nárok 

na náhradu nehmotné škody, k níž došlo před více než třemi roky, je promlčen. To 

znamená, že je téměř nemožné, aby ženy poškozené nucenou sterilizací dosáhly před 

českými soudy odškodnění.76 

 

Je proto velmi pozitivní, že ministr pro lidská práva vlády ČR připravuje v současné době 

návrh zákona o odškodnění nuceně sterilizovaných žen77. Odškodnění ve výši cca 

300 000 Kč bude poskytnuto ženám, které byly sterilizovány bez jejich informovaného 

souhlasu. Návrh bude předložen na jaře 2015, takže je těžké předvídat konečné znění 

budoucího zákona. 

 

                                           
74 Soudní dvůr nejprve konstatoval, že údajný zásah státu byl v souladu se zákonem a sledoval legitimní cíl 
ochrany zdraví, práv a svobod jiných ve vztahu k ostatním stěžovatelům. Podle soudu však v případě tak 
extrémních opatření, jako je nucená hospitalizace novorozence proti vůli matky, měly příslušné vnitrostátní orgány 
před takovým krokem prokázat skutečné a konkrétní ohrožení dítěte a odpovědně zvážit, zda zdraví novorozence 
není možno chránit méně radikálními opatřeními. Podle rozhodnutí soudu tyto podmínky nebyly v tomto případě 
splněny. Soud rovněž konstatoval porušení článku 13 Úmluvy, jelikož stěžovatelé neměli na vnitrostátní úrovni k 
dispozici žádný účinný prostředek k uplatnění práva, jak by mohli uplatnit své námitky. 
75 Poslední případy jsou z let 2003 a 2004, ale zdá se, že další sterilizace byly prováděny i později – viz např. 
diskusi o nucených sterilizacích www.llp.cz. 
76 O nucené sterilizaci romských žen v České republice podrobněji pojednává Koldinská, K. (2009), 
Multidimensional equality in the Czech and Slovak Republics: The case of Roma women, in: Schiek, D., Chege, V. 

European union non-discrimination law, Routledge-Cavendish, Oxon, s. 249-278. 
77 Existuje vážné podezření, že nucené sterilizace postihly nejen romské ženy, ale i ženy se zdravotním 
postižením. Viz http://llp.cz/2013/10/nedobrovolnou-sterilizaci-si-krome-romek-nejspis-prosly-i-postizene-zeny/. 

http://www.llp.cz/
http://llp.cz/2013/10/nedobrovolnou-sterilizaci-si-krome-romek-nejspis-prosly-i-postizene-zeny/
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ZÁVĚR 

 

Vnitrostátní legislativa se jeví jako plně harmonizovaná s právem EU a lidé, kteří se cítí 

být diskriminováni, mají k dispozici všechny právní nástroje ke své obraně. Česká 

republika přesto čelí problémům, jež se velmi podobají problémům jiných evropských zemí.  

 

Jak ukázala tato analýza, existuje stále řada nedostatků v každodenním životě a praxi 

a nadále dochází k diskriminaci na základě pohlaví. Na trhu práce jsou ženy i nadále 

diskriminovány a rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů a v jejich odměňování patří 

k nejvyšším v Evropě. Velkorysá sociální ochrana rodičů s malými dětmi bohužel 

nenapomáhá k řešení této situace, protože mateřskou a později rodičovskou dovolenou 

čerpají téměř výlučně ženy.  

 

Ženy jsou také poměrně nedostatečně zastoupeny v orgánech přijímajících 

rozhodnutí, ať se jedná o politické organizace nebo o představenstva velkých společností. 

Česká společnost si sice uvědomuje a znepokojuje ji násilí na základě pohlaví, zejména 

domácí násilí, ale neprobíhá téměř žádná diskuse nad obchodováním s lidmi. Trestní právo 

však bylo podstatným způsobem změněno tak, aby se zlepšilo postavení obětí. Existují také 

některé významné politické dokumenty zaměřené na monitorování a zlepšování situace.  

 

Velmi emotivní debata probíhá k otázce domácích porodů, protože některé případy se 

v nedávné době projednávaly před soudy.  

 

Právo EU a provádění směrnic o rovném zacházení posunulo českou legislativu 

a politiku vpřed, a zejména v posledních letech lze pozorovat upřímné úsilí o dosažení 

lepšího postavení žen ve společenském, soukromém a pracovním životě.  
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