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1. ÚVOD 

Rovnost žen a mužů je základní právo zaručené článkem 23 Listiny základních práv Evropské 
unie. Kromě toho článek 8 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví: „Při všech svých 
činnostech usiluje Unie o odstranění nerovností a podporuje rovné zacházení pro muže a 
ženy.“ Komise znovu potvrdila své nasazení pro rovnost žen a mužů přijetím Charty žen1 a 
Strategie pro rovnost žen a mužů 2010–20152.  

Dosažení rovnosti žen a mužů je také životně důležité pro cíle růstu, zaměstnanosti a sociální 
soudržnosti EU. Hlavním cílem strategie Evropa 2020 – klíčového dokumentu EU pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění – je zvýšit míru zaměstnanosti žen a mužů 
ve věku 20–64 let do roku 2020 na 75 %. Vzhledem k současné míře zaměstnanosti žen ve 
výši 62,5 %3 by se zaměstnanost žen měla zvýšit z hlediska kvantity i kvality.  

Tato zpráva je první výroční zprávou předloženou po přijetí strategie Evropa 2020 a nové 
strategie Komise pro rovnost žen a mužů. Popisuje nejnovější vývoj na poli rovnosti žen a 
mužů v EU a předkládá statistiky všech oblastí, kterými se zabývá, i nejnovější vývoj 
v členských státech. Zjišťuje aktuální situaci v pěti prioritních oblastech Charty žen a 
strategie, kterými jsou: stejná ekonomická nezávislost, stejná odměna za stejnou nebo 
rovnocennou práci, vyvážené zastoupení žen a mužů na vedoucích pozicích, důstojnost, 
integrita a konec genderovému násilí a rovnost žen a mužů mimo Unii. Zpráva bude 
předložena Radě ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele 
v březnu 2011 a bude východiskem diskusí v dialogu o rovnosti žen a mužů. 

2. STEJNÁ EKONOMICKÁ NEZÁVISLOST 

Trvalé zapojení do pracovního procesu posílí celoživotní ekonomickou nezávislost žen a 
umožní jim pobírat adekvátní důchod. V letech 2009 až 20104 se rozdíl mezi mírou 
zaměstnanosti žen a mužů snížil o 0,4 procentního bodu z 13,3 na 12,9. Na vnitrostátní 
úrovni existují v EU značné rozdíly. Na Maltě, v Itálii a v Řecku je nejnižší míra 
zaměstnanosti žen, zatímco v Litvě, Estonsku a Lotyšsku nejnižší míra zaměstnanosti mužů. 
Míra nezaměstnanosti mužů a žen se od roku 2009 kvůli krizi zvýšila a nyní5 je stejná (9,6 % 
u žen i mužů).  

Jakékoliv příznivé hodnocení trendu zaměstnanosti žen však vyrovnává skutečnost, že jich 
mnoho pracuje na částečný úvazek. V roce 2009 pracovalo na částečný úvazek 31,4 % 
evropských žen a 8,1 % mužů. Je významné, že největší míra zaměstnanosti na částečný 
úvazek je v zemích, kde pracuje téměř 75 % žen (Dánsko, Nizozemsko a Švédsko). 

                                                 
1 KOM(2010) 78. 
2 KOM(2010) 491. 
3 Věková skupina 20–64 let, 2009. Údaje v této zprávě poskytl Eurostat, není-li uveden jiný zdroj. 
4 Údaje za druhé čtvrtletí roku 2009 a 2010. 
5 Říjen 2010. 
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Míra zaměstnanosti a nezaměstnanosti ženy a muži ve věku 20–64 let) v členských státech EU – 
2000–2009
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Zdroj: Eurostat, šetření pracovních sil, průměrné údaje za rok. 

Cíl míry zaměstnanosti podle strategie 
Evropa 2020

 

Strategie Evropa 2020 navržená Komisí v březnu 2010 představuje vizi pro EU za 10 let: 
inteligentní a udržitelnou ekonomiku podporující začlenění, která vykazuje vysokou 
zaměstnanost, produktivitu a sociální soudržnost. Současný rozdíl mezi mírou 
zaměstnanosti mužů a žen zřetelně ukazuje, že je zapotřebí podpořit větší zapojení žen, 
má-li EU splnit cíl strategie Evropa 2020, kterým je 75% míra zaměstnanosti. Celková míra 
zaměstnanosti žen v Evropě totiž činí 62,5 % a některé konkrétní skupiny žen mají k cílům 
strategie Evropa 2020 zvlášť daleko. Například míra zaměstnanosti žen pocházejících ze zemí 
mimo EU je nižší než 50 % a romské ženy jsou čtyřikrát častěji nezaměstnané než ženy 
z většinové populace6.  

                                                 
6 Ethnic minority and Roma women in Europe: A case for gender equality? Souhrnná zpráva skupiny 

odborníků pro rovnost žen a mužů, sociální začlenění a zdravotní a dlouhodobou péči, 2010. 
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Míra zaměstnanosti podle národnosti (ženy a muži ve věku 20–64 let) v členských státech EU – 
2005–2009
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Muži: státní příslušníci

Muži: občané zemí mimo EU 27

Ženy: státní příslušnice

Ženy: občanky zemí mimo EU 27

Zdroj:  Eurostat, šetření pracovních sil, průměrné údaje za rok. 

Cíl míry zaměstnanosti podle 
strategie Evropa 2020

Hlavním důvodem nízké míry zaměstnanosti žen je náročný úkol sladit práci, rodinu a 
soukromý život. Zapojení matek do pracovního procesu je o 11,5 procentního bodu nižší než 
u bezdětných žen, zatímco u otců to je o 8,5 procentního bodu více než u bezdětných mužů. 
Kromě toho mohou druhé výdělečně činné partnery výrazně odradit od nástupu do zaměstnání 
špatně navržené systémy daní a dávek, zejména společné zdanění – v kombinaci 
s nedostatkem dostupných a vysoce kvalitních zařízení péče o děti.  

Dopad rodičovství na míru zaměstnanosti žen je omezený v Portugalsku a Slovinsku, ale 
vysoký v Estonsku, Maďarsku, na Slovensku a v České republice. Na zaměstnanost mužů má 
rodičovství příznivý vliv v rozsahu 1,9 procentního bodu v Dánsku až 13,3 procentního bodu 
v Litvě. Některé členské státy přijímají legislativní opatření na sladění pracovního a 
soukromého života. V Německu nabízejí nové právní předpisy rodičům pružnou pomoc 
v oblasti odborného vzdělávání: mohou se volně rozhodnout, kdy chtějí vychovávat děti, 
věnovat se odbornému vzdělávání nebo pracovat. Ve Švédsku jsou vypláceny prémie za 
rovnost, které mají přimět matky a otce, aby si mezi sebe rodičovskou dovolenou rozdělili 
rovnoměrněji. 

Životně důležitým krokem, má-li být rodičům a zvlášť ženám nabídnuta opravdová možnost 
pracovat, je zajištění dostatečného množství vysoce kvalitní, dostupné a přístupné péče 
o děti. V Polsku je nyní například v parlamentu předloha zákona o denní péči. Ve většině 
členských států však nebylo dosaženo tzv. „Barcelonských cílů“, které byly stanoveny v roce 
2002 a které měly do roku 2010 zajistit větší poskytování péče o děti7. 

                                                 
7 Evropská rada se na svém zasedání v Barceloně v roce 2002 dohodla, že do roku 2010 by měla být 

zajištěna péče o děti alespoň pro 90 % dětí od tří let do věku nástupu povinné školní docházky a alespoň 
pro 33 % dětí mladších tří let. 
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Míra zaměstnanosti žen a mužů (ve věku 25–49 let), 
podle toho, zda mají děti mladší 12 let

EU 27 - 2009
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Zdroj : Eurostat, evropské šetření pracovních sil, průměrné údaje za rok. 
Poznámky: Nebyly dostupné žádné údaje pro Švédsko. 

Cíl míry zaměstnanosti podle strategie Evropa 2020

Se stárnutím obyvatelstva se navíc pro společnost jako celek a pro ženy zvlášť stává 
významným náročným úkolem péče o starší osoby a zdravotně postižené. Matky se často 
starají o děti i starší příbuzné, někdy současně. Asi 30 % žen v EU s rodinnými povinnostmi 
uvádí, že kvůli nedostatku pečovatelských služeb o děti a jiné závislé osoby nepracuje nebo 
pracuje jen na částečný úvazek. V Nizozemsku, Finsku a Švédsku to je méně než 10 %, ale 
v Lotyšsku a Rumunsku více než 80 %.  

Provedením dohody evropských sociálních partnerů, revidované směrnice o rodičovské 
dovolené8, se nárok na rodičovskou dovolenou každého pracujícího rodiče zvyšuje ze tří na 
čtyři měsíce, přičemž alespoň jeden z nich nelze převést na druhého rodiče. To znamená, že 
každý nevyužitý měsíc propadá, což otce výrazně nutí vzít si dovolenou. V roce 2010 byla 
přijata směrnice o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně 
výdělečně činné9. Jednalo se o první poskytnutí peněžité dávky v mateřství na úrovni EU 
samostatně výdělečně činným pracovníkům a jejich manželským nebo životním partnerům. 

Jednou z klíčových oblastí Pekingské akční platformy vzbuzujících obavy je chudoba žen. 
Strategie Evropa 2020 stanoví hlavní cíl vymanit z rizika chudoby a vyloučení alespoň 
20 milionů osob. Dosažení tohoto cíle změní život mnoha mužů a žen: obecně vážným 
nedostatkem bydlení trpí nejvíce muži, ale u osob starších 65 let je míra ohrožení chudobou 
výrazně vyšší u žen než u mužů (21 % oproti 16 % v roce 2008). Rozdíl je větší než 10 
procentních bodů v Bulharsku, na Kypru, ve Finsku a ve Švédsku a 15 procentních bodů 
v Estonsku, Litvě a Slovinsku. V souvislosti se stárnutím rozvíjí Komise evropské partnerství 
v oblasti aktivního a zdravého stárnutí. Zlepšení zdraví a kvality života starších osob a vývoj 
inovačních výrobků, zařízení a služeb pomáhá navrátit ženy na trh práce a vytváří příležitosti 
pro podnikatelský rozvoj, který vede k větší konkurenceschopnosti a růstu. 

                                                 
8 Směrnice 2010/18/EU. 
9 Směrnice 2010/41/EU. 
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Rok 2010 byl Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a na toto téma 
se zaměřilo několik činností, včetně zelené knihy o důchodech10, která zdůrazňuje význam 
řešení rozdílů mezi ženami a muži.  

Míra ohrožení chudobou po sociálních transferech u starších osob 
(ženy a muži ve věku 65 a více let) 1998–2008
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Zdroj:  Eurostat, průzkum příjmu a životních podmínek, průměrné údaje za rok.
1998–2004: EU 25, 2005–2008: EU 27
Nejsou dostupné žádné údaje za rok 2002

Zejména ženy náležející k etnickým menšinám a romské ženy jsou ohroženější chudobou 
než jiné ženy. Sdělení Sociální a ekonomická integrace Romů v Evropě11 podtrhuje společnou 
zodpovědnost EU a členských států za sociální začleňování Romů a zdůrazňuje význam 
zohlednění rovnosti žen a mužů ve všech oblastech. 

3. STEJNÁ ODMĚNA ZA STEJNOU NEBO ROVNOCENNOU PRÁCI  

Více než 50 let po podpisu Římské smlouvy, která potvrdila zásadu stejné odměny pro muže 
a ženy za stejnou nebo rovnocennou práci, vydělávají ženy napříč EU v průměru o 17,5 % 
méně než muži, přičemž v posledních několika letech k žádnému snížení rozdílu 
v odměňování žen a mužů nedošlo. Rozdíl se pohybuje téměř od 31 % v Estonsku po méně 
než 5 % v Itálii. V oblasti vědeckého výzkumu činí v EU v průměru12 25 %. Malý rozdíl 
v odměňování žen a mužů lze vysvětlit skutečností, že míra zaměstnanosti žen je nízká a že 
ženy, které pracují, mají vyšší plat (úroveň vzdělání, profese)13. Členské státy v plném 
rozsahu provedly právní předpisy EU o stejné odměně, ale rozdíl v odměňování žen a mužů 
pravděpodobně nevyřeší pouze právní prostředky. Základní příčiny jsou četné a složité a patří 
k nim nejen diskriminace na základě pohlaví, ale také nerovnost spojená se vzděláváním, 
horizontální a vertikální segregace trhu práce, obtížnost sladění práce, rodiny a soukromého 
života, nerovnoměrné rozdělení rodinných a domácích povinností, nedostatečná 

                                                 
10 KOM(2010) 365. 
11 KOM(2010) 133. 
12 Evropská komise, generální ředitelství pro výzkum, She Figures 2009. Statistics and Indicators on 

Gender Equality in Science. 
13 Rozdíly v odměňování žen a mužů v členských státech Evropské unie: kvantitativní a kvalitativní 

ukazatele, zpráva belgického předsednictví z roku 2010. 
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transparentnost odměňování a dopad skutečnosti, že volbu vzdělávání a kurzů odborné 
přípravy ovlivňují genderové role. Proto jsou závěry Rady k rozdílu v odměňování žen a 
mužů přijaté za belgického předsednictví významným krokem14.  

Rozdíl v odměňování žen a mužů v členských státech EU v neočištěných číslech – 2008 
(rozdíl mezi průměrnou hrubou hodinovou mzdou mužů a žen vyjádřený jako procento průměrné hrubé hodinové mzdy mužů)
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Zdroj: Eurostat. Neočištěný rozdíl v odměňování žen a mužů představuje rozdíl mezi průměrnou hrubou hodinovou mzdou placených zaměstnanců a placených 
zaměstnankyň vyjádřený jako procento průměrné hrubé hodinové mzdy placených zaměstnanců. EE a IE: údaje za rok 2007

 

Komise chce zlepšovat informovanost o příčinách přetrvávajícího rozdílu v odměňování žen 
a mužů a o způsobech jejich řešení. Kampaň EU o rozdílu v odměňování žen a mužů v roce 
2010 byla inzerována v systémech veřejné dopravy v 27 hlavních městech v EU a v místních i 
celostátních novinách. Na informační kampani se podílí téměř 300 kontaktních míst15 v 27 
členských státech. Byl také navržen kalkulátor rozdílu v odměňování žen a mužů. Komise na 
základě kampaně a zkušeností z mnoha členských států, které úspěšně zavedly dny, jejichž 
cílem je upozornit na to, o kolik déle musí ženy pracovat, aby si vydělaly stejně jako muži, 
uspořádá na jaře 2011 první Evropský den stejné odměny. 

                                                 
14 Ve svých závěrech Rada vyzývá členské státy, aby přijaly nebo provedly komplexní soubor opatření, 

která by se zabývala celým spektrem příčin rozdílu v odměňování žen a mužů spojených s nerovnostmi 
mezi ženami a muži na trhu práce. 

15 Patří sem sociální partneři, ministerstva práce / sociálních věcí / pro otázku rovnosti, nevládní 
organizace v oblasti rovnosti žen a mužů a soukromé i veřejné náborové agentury. 
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Osoby, které předčasně ukončí vzdělávání a odbornou přípravu, a osoby s dokončeným terciárním 
vzděláním

EU 27 – 2000–2009
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Muži: předčasně ukončená školní docházka
Ženy: předčasně ukončená školní docházka
Muži: dokončené terciární vzdělání
Ženy: dokončené terciární vzdělání

Zdroj:  Eurostat, šetření pracovních sil, průměrné údaje za rok. 

Jedním z hlavních důvodů nestejnoměrného odměňování je volba vzdělávání a profese žen a 
mužů16. Strategie Evropa 2020 stanoví cíle, podle nichž by alespoň 40 % mladší generace 
mělo dosáhnout terciární úrovně vzdělání a podíl těch, kteří předčasně ukončí školní 
docházku, by se měl snížit na méně než 10 %. V současnosti téměř ve všech členských státech 
ukončuje předčasně školní docházku více chlapců, zatímco mladé ženy dosahují vyššího 
vzdělání než muži. V roce 2009 mělo úspěšně dokončené vysokoškolské vzdělání 35,7 % žen 
a 28,9 % mužů ve věku 30–34 let. 60 % osob s čerstvě ukončeným univerzitním vzděláním 
jsou ženy. Nicméně ženy se často soustředí v odvětvích s nižším platem (zdravotnické a 
pečovatelské služby, vzdělávání atd.), zatímco více než 64 % absolventů ve výpočetní 
technice a strojírenství jsou muži. V důsledku toho nadále přetrvává vysoká segregace 
v odborných povoláních. Některé členské státy zavedly politiky na boj se segregací žen a 
mužů, ale pouze několik z nich se zaměřuje na volbu studia chlapců a mužů. Například 
v Německu je cílem jednoho programu zvýšení počtu kvalifikovaného mužského personálu 
v zařízeních denní péče o děti17. 

4. VYVÁŽENÉ ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ NA VEDOUCÍCH POZICÍCH  

Čím se postupuje v hierarchii výše, tím méně je zde žen. Procento žen v klíčových politických 
a ekonomických pozicích se oproti loňskému roku prakticky nezměnilo. V roce 2010 vedly 
ženy vlády tří členských států EU (Německo, Finsko a Slovensko), zatímco průměrný počet 
poslankyň vnitrostátních parlamentů (dolních komor) činil 24 %, což je o jeden procentní bod 
více než v roce 2005. V Nizozemsku a Švédsku je to více než 40 %, na Maltě a v Maďarsku 
méně než 10 %. Na ministerské úrovni18 ve vnitrostátních vládách se podíl žen zvýšil z 22 % 
v roce 2005 na 27 % v roce 2010. Jelikož je toto číslo stále nízké, začínají země jednat. 
Například Smíšený ústavní výbor Oireachtas (irského parlamentu) nedávno doporučil, aby 

                                                 
16 Viz poznámka pod čarou 13. 
17 Další opatření viz studie Gender Differences in Education Outcomes (www.eurydice.org). 
18 Ministři s křeslem v kabinetu. 
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politické strany přijaly pozitivní opatření na podporu rovnosti žen a mužů, pokud jde 
o členství v uvedeném výboru, včetně výběru volených kandidátů a kandidátek. Řecko před 
nedávnými regionálními a obecními volbami uspořádalo informační a osvětovou kampaň 
o ženách v politice. Polsko a Španělsko mají povinné vyvážené zastoupení na kandidátkách. 

Podíl žen a mužů v rozhodovacích pozicích – 2010
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Zdroj: Eurostat a databáze Evropské komise o ženách a mužích na vedoucích pozicích
Pozn.: vedoucí podniků zahrnují kategorie 121 (nejvyšší představitelé společností a generální ředitelé) a 13 (manažeři malých podniků) podle 
ISCO (Mezinárodní klasifikace zaměstnání).  

 

I v ekonomické oblasti rovnost žen a mužů zaostává. S větší účastí žen na trhu práce a ve 
vzdělávání by člověk očekával odpovídající zlepšení, pokud jde o účinnější využívání talentu 
žen. Ale nejvyššímu rozhodovacímu orgánu předsedá žena pouze ve 3 % největších 
společností kotovaných na burze19. Napříč Evropou existují také značné odchylky: ve 
Švédsku a Finsku tvoří více než 25 % členských základen správních rad ženy, zatímco 
v Lucembursku, na Kypru, v Itálii a na Maltě je tento podíl nižší než 5 %. Pokud jde 
o společnosti nekotované na trhu cenných papírů, zaujímají ženy v podnicích EU stále pouze 
jednu třetinu vedoucích pozic20 a v mnoha zemích je tento podíl výrazně nižší.  

                                                 
19 Údaje sebrané v létě 2010 o domácích složkách (registrovaných na vnitrostátní úrovni podle kódu ISIN) 

indexu spolehlivých akcií vedeného burzou cenných papírů v každé zemi. 
20 Nejvyšší představitelé společností, generální ředitelé a manažeři malých podniků. 
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Rozdělení vedoucích podniků podle pohlaví v roce 2009

32,6

67,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

LV FR IT UK ES EE PL SK
EU27 DE BG LT AT BE HU PT EL NL RO CZ SI

SE DK IE LU FI
MT CY

pr
oc

en
ta

Ženy Muži

Zdroj: Eurostat, šetření pracovních sil EU. Pozn.: vedoucí podniků zahrnují kategorie 121 (nejvyšší představitelé společností a generální ředitelé) a 13 
(manažeři malých podniků) podle ISCO (Mezinárodní klasifikace zaměstnání).  
U MT a CY: údaje nejsou spolehlivé vzhledem k malému vzorku.
FR: údaje nezahrnují nejvyšší představitele společností a generální ředitele.

 

Ženy však tvoří většinu obyvatelstva a jejich účast na rozhodování může přispět k cílenějším 
politikám a silnější a více prosperující demokracii. Obchodní důvody, proč mít ženy ve 
vyšších pozicích, podpořil nezávislý výzkum21, který naznačil vzájemný vztah mezi ženami 
v rozhodovacích pozicích ve společnostech a dobrou výkonností. Zdá se také, že různorodost 
přináší do zasedacích místností zásadní výhody, jako vyšší obrat, lepší celkovou výkonnost, 
lepší řízení rizik a větší využívání talentu žen.  

                                                 
21 Kotiranta, Kovalainen a Rouvinen, Does Female Leadership Boost Firm Profitability?, 2007; 

Kol. autorů, The Bottom Line: Corporate Performance and Women’s Representation on Boards, 
Catalyst, 2007; Wittenberg-Cox a Maitland, Why Women Mean Business, Understanding the 
Emergence of our next economic revolution, 2007; Sylvia Ann Hewlett, The Business Case for 
Diversity: How Companies Benefit from Re-evaluating the Male Competitive Model, 2007. 
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Podíl členek v nejvyšších rozhodovacích orgánech
největších společností v každé zemi, 2004–2010  
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Zdroj: Evropská komise, GŘ EMPL, databáze žen a mužů. Ve složkách (max. 50) primárního indexu spolehlivých akcií na burze cenných papírů v každé 
zemi i registrovaných na vnitrostátní úrovni jsou zahrnuty největší kotované společnosti v každé zemi. Indexy spolehlivých akcií zahrnují největší 
společnosti podle tržní kapitalizace nebo tržních obchodů. LT, CZ, PL, MT: za rok 2003 nebyly dostupné žádné údaje. 

  

Jelikož mnoho společností napravuje nevyvážené zastoupení žen a mužů pomalu, vydaly 
některé evropské vlády zákony, aby prosadily změnu. První kvóta pro rovnoměrné zastoupení 
mužů a žen v představenstvech byla zavedena v Norsku v roce 2006. V přímém důsledku 
právních předpisů o kvótách se zastoupení žen v představenstvech velkých norských 
společností zvýšilo z 22 % v roce 2004 na 42 % v roce 2009. Nedávno se připojilo Španělsko 
a zavedlo právní předpisy o vyváženém zastoupení žen a mužů v podnikových 
představenstvech a podobný zákon se projednává ve Francii. Tyto dvě země od roku 2004 už 
zaznamenaly zlepšení v podílu mužů a žen, což ukazuje, že účinek má sama o sobě již jen 
diskuse o vyváženém zastoupení mužů a žen v představenstvech. Některé země také mají 
kodexy pravidel řízení a správy podniků, které zdůrazňují význam rozmanitosti a rovnosti žen 
a mužů. Podnikové kodexy někdy obsahují zvláštní pravidla průhlednosti složení 
představenstva. Obecně řečeno, v zemích, které zavedly tyto typy kodexů, je také vyšší podíl 
žen na úrovni představenstva – například ve Švédsku a Finsku.  

Jiná opatření na zlepšení vyváženého zastoupení žen a mužů zahrnují dobrovolné závazky. 
Dánsko a Nizozemsko mají charty na podporu žen ve vedení podniků. Spojené království 
přezkoumává, jak lze odstranit překážky, aby se ženy dostaly do představenstev. Komise 
naváže přímý dialog s jednotlivými odvětvími a naléhá na soukromé společnosti, aby se 
zvlášť snažily řešit přetrvávající nevyváženost v rozhodovacích pozicích. 

5. DŮSTOJNOST, INTEGRITA A KONEC GENDEROVÉMU NÁSILÍ 

V uplynulých 20 letech se zvýšila naděje dožití a evropské děti narozené v roce 2007 mohou 
očekávat, že se dožijí téměř 80 let. Nicméně v EU jsou rozšířeny genderové nerovnosti 
v oblasti zdraví. 40 % nepracujících mužů ve věku 25 až 49 let uvádí jako hlavní důvod toho, 
proč si nehledají zaměstnání, nemoc nebo zdravotní postižení. V Estonsku a na Slovensku je 
to až 63 %, v České republice, Itálii a Rumunsku méně než 20 %. Tentýž důvod, proč si 
nehledají zaměstnání, uvádí pouze 13 % nepracujících žen v EU. Ve velké většině členských 
států se však více žen než mužů domnívá, že má zdravotní problémy. Ženy také využívají 
zdravotnické služby více než muži. Přesto je naděje dožití mužů o šest let kratší než u žen. 
Ženy mohou očekávat, že budou žít o více než deset let déle než muži, v Litvě, Estonsku a 
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Lotyšsku a o čtyři roky ve Švédsku, Spojeném království, na Kypru, v Dánsku a 
v Nizozemsku.  

Informace o zdraví založené na rozlišování podle pohlaví jsou na úrovni EU nedostatečné. 
Komise zveřejnila zprávu22, kde doporučuje „provádět normalizovaný sběr údajů podle 
pohlaví a zlepšit kvalitu údajů v oblastech, kde aktuální údaje neexistují nebo nejsou rozlišeny 
podle pohlaví, včetně přístupu ke zdravotní péči, výdajů a nákladů na zdravotní péči, 
zvláštních poruch příjmu potravy, bolesti a migrény, užívání alkoholu, kuřáckých zvyků a 
zneužívání a nesprávného užívání legálních léčivých přípravků“. 

Boj proti všem formám násilí na ženách je jednou z předních priorit současného 
předsednického tria (Španělsko, Belgie, Maďarsko) a Evropské komise, nicméně problémem 
zůstává nedostatek včasných, spolehlivých, přesných a srovnatelných údajů na 
vnitrostátní úrovni i na úrovni EU. Pro tento nedostatek existuje několik důvodů. Zaprvé, tyto 
jevy jsou z povahy věci skryté; zadruhé, tyto údaje sbírá pouze několik členských států a 
konečně, v metodice sběru údajů existují napříč EU rozdíly.  

Nedávný průzkum Eurobarometru23 odhalil, jak je domácí násilí v EU rozšířené: každý čtvrtý 
respondent tvrdí, že zná mezi přáteli nebo v rodinném kruhu ženu, která je obětí domácího 
násilí, a každý pátý zná mezi přáteli či v rodinném kruhu někoho, kdo se dopouští domácího 
násilí. V roce 2010 Finsko, Irsko, Itálie, Dánsko, Estonsko, Řecko, Litva, Švédsko, 
Portugalsko a Kypr zavedly nové strategie nebo akční plány proti násilí, zatímco Polsko 
pozměnilo svůj zákon o domácím násilí.  

Během summitu ministryň o násilí na ženách pořádaného belgickým předsednictvím bylo 
podepsáno prohlášení, které má prosazovat a podporovat další vhodná opatření na úrovni EU. 
Komise v roce 2011 navrhne ambiciózní, ale realistický soubor legislativních a praktických 
opatření zaměřený na změnu postojů vůči obětem a na to, aby se dostaly do středu pozornosti 
systému trestního soudnictví. Tento „balíček za práva obětí“ bude také zahrnovat opatření na 
účinnější boj s genderovým násilím. 

6. ROVNOST ŽEN A MUŽŮ MIMO UNII 

Díky začlenění rovnosti žen a mužů do vnějších politik EU a cíleným opatřením členských 
států překračuje nasazení Evropské unie pro rovnost žen a mužů její hranice. Například po 
převzetí předsednictví demokratických společností iniciovala Litva v dubnu 2010 založení 
stálé pracovní skupiny pro rovnost žen a mužů, které spolupředsedá s USA. Hlavním cílem je 
usnadnit dvoustranné a mnohostranné projekty pro rozvojové země i pro země v situacích po 
skončení konfliktu.  

V rámci procesu rozšiřování bude Komise v roce 2011 nadále sledovat provádění, uplatňování 
a prosazování právních předpisů EU v oblasti rovnosti žen a mužů v kandidátských a 
potenciálních kandidátských zemích. Rovností žen a mužů se také zabývají přístupová jednání 
o sociální politice a zaměstnanosti s Tureckem a Islandem. 

V březnu 2010 oslavila EU a členské státy během zasedání Komise OSN pro postavení žen 
15. výročí Pekingské akční platformy. Rok 2010 byl také 10. výročím Deklarace tisíciletí a 

                                                 
22 Evropská komise, Údaje a informace o zdraví žen v EU. 
23 Zvláštní průzkum Eurobarometru 344 / vlna 73.2, Domácí násilí vůči ženám (2010). 
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rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 o ženách, míru a bezpečnosti. EU a Belgie 
uspořádala v Ženevě, New Yorku a Bruselu setkání s cílem stanovit návrhy pro Radu 
bezpečnosti na připomenutí rezoluce 1325. Bylo přijato 17 ukazatelů, jež mají pomáhat 
sledovat provádění „komplexního přístupu EU k ženám, míru a bezpečnosti“. Klíčovým cílem 
politiky EU zůstává spolupráce s organizacemi občanské společnosti a ženskými sítěmi 
působícími v této oblasti a jejich podpora. Několik členských států má také na provádění 
rezoluce 1325 akční plány. 

V roce 2010 se více než 130 delegací EU v zemích mimo EU aktivně podílelo na provádění 
pokynů EU z roku 2008 o násilí na ženách a dívkách a boji proti všem formám jejich 
diskriminace. Otázky rovnosti žen a mužů byly také projednány v několika dialozích a 
konzultacích o lidských právech. 

V lednu 2011, kdy se spojilo několik orgánů a vytvořilo nový, silnější subjekt pro genderové 
otázky, začal fungovat nový orgán OSN pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen, 
UN WOMEN, který je milníkem reformy OSN. UN WOMEN spojuje politiky OSN a 
praktickou práci v této oblasti a zlepší podporu účinného celosystémového zohlednění 
rovnosti žen a mužů ve všech oblastech v OSN. Spolupráce mezi EU a UN WOMEN 
podporuje prosazování rovnosti žen a mužů mimo Unii. 

V rámci své strategie pro splnění rozvojových cílů tisíciletí přijala Komise na období do roku 
2015 akční plán pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen v oblasti rozvoje. 
Hlavním cílem akčního plánu je rychleji plnit rozvojové cíle tisíciletí, zejména rozvojový cíl 
tisíciletí 3 (prosazovat rovnost pohlaví žen a mužů a posílit postavení žen) a rozvojový cíl 
tisíciletí 5 (zlepšit zdraví matek). Plán je také zaměřen na plnění cílů stanovených v Úmluvě 
o odstranění všech forem diskriminace žen, v Pekingské akční platformě a v Káhirském 
akčním programu. Svým operativním rámcem zvláštních opatření, ukazatelů a časových 
rozpisů pro každý cíl vyzývá akční plán členské státy EU, aby věnovaly větší úsilí zlepšování 
svých opatření a aby jejich opatření byla účinnější. 

7. SPRÁVA 

Nová strategie pro rovnost mužů a žen stanoví pracovní program Komise pro začleňování 
rovnosti žen a mužů do veškeré její práce a pro přijímání zvláštních opatření na podporu 
rovnosti žen a mužů. Klade základy pro spolupráci s orgány EU a členskými státy. Klíčem 
k pokroku v dosahování rovnosti žen a mužů se ukázalo být partnerství se všemi 
zainteresovanými subjekty na úrovni EU. V souladu s návrhem Evropského parlamentu 
usiluje strategie o posílení partnerství pořádáním každoročního dialogu na vysoké úrovni 
o rovnosti žen a mužů24. Za belgického předsednictví byly přijaty závěry Rady k nové 
strategii25. 

Velkým krokem vpřed bylo oficiální otevření Evropského institutu pro rovnost žen a mužů 
ve Vilniusu v červnu 2010. Jeho úkolem je podporovat orgány EU a členské státy v jejich 
snaze o prosazování rovnosti žen a mužů. Za tím účelem bude poskytovat objektivní, 

                                                 
24 Dialog o rovnosti žen a mužů bude každý rok zkoumat pokrok, jehož bylo dosaženo při plnění strategie 

pro rovnost žen a mužů. Bude zahrnovat Evropský parlament, předsednictví Rady a klíčové 
zainteresované subjekty jako evropské sociální partnery a občanskou společnost. 

25 Ve svém závěru Rada vítá přijetí nové strategie a znovu potvrzuje význam zachování úzké vazby mezi 
strategií pro rovnost žen a mužů a strategií Evropa 2020. Vyzývá také členské státy, aby zlepšily 
provádění Evropského paktu pro rovnost žen a mužů. 
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spolehlivé a srovnatelné informace a údaje o rovnosti žen a mužů. Sběrem, analýzou a šířením 
těchto informací institut pomůže orgánům EU a členským státům přijímat politická 
rozhodnutí založená na důkazech. Pomůže také zviditelnit otázky rovnosti žen a mužů 
zřízením dokumentačního střediska, kde mohou tvůrci politik a občané nahlížet do publikací a 
osvědčených postupů a zkoumat je.  

8. ZÁVĚRY 

Tato zpráva bilancuje situaci, co se týče rovnosti žen a mužů v Evropské unii, v pěti 
významných oblastech v prvním roce strategie pro rovnost žen a mužů 2010–2015. 
Zdůrazňuje, že navzdory obecnému směřování k větší rovnosti ve společnosti a na trhu práce 
zůstává pokrok při odstraňování nerovností mezi ženami a muži pomalý. Splnění cílů 
zaměstnanosti ve strategii Evropa 2020 bude náročný úkol a tato zpráva vyzdvihuje význam 
rovnosti žen a mužů při dosahování uvedených cílů. 

Většina členských států má průběžné plány nebo strategie pro rovnost žen a mužů, které 
podporují zohlednění rovnosti žen a mužů ve všech oblastech a zároveň iniciují zvláštní 
opatření. V předchozích letech politiky rovnosti žen a mužů všude v EU nejen zlepšily situaci 
a práva žen, ale významně přispěly k hospodářskému růstu a sociálnímu blahobytu. 
Zahájením své nové strategie Evropská komise znovu opakuje svůj závazek podporovat 
rovnost žen a mužů ve všech svých politikách. Tato zpráva bude každý rok popisovat stav 
rovnosti žen a mužů v Evropě a bude vyzdvihovat osvědčené postupy v členských státech. 
Počínaje příštím rokem se zprávy budou zaměřovat na konkrétní téma. Rovností se také bude 
zabývat výroční zpráva o uplatňování Listiny základních lidských práv EU. 


