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Rozdíly v odměňování žen a mužů: definice a 
příčiny
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Pracující ženy vydělávají v EU v průměru o 12,7 % za hodinu méně než muži. Přečtěte si, 
jak se tento rozdíl v odměňování  vypočítává a co k němu vede.

Zásadu stejné odměny za stejnou práci zakotvila již zakládající smlouva Evropských 
společenství v roce 1957. Realita je po více než půl století taková, že rozdíl v odměňování žen 
a mužů stále přetrvává, přičemž za posledních deset let bylo dosaženo pouze nepatrného 
zlepšení. 
 

Jak se porovnává odměňování žen a mužů?
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Rozdíl v odměňování žen a mužů je rozdíl v průměrném hrubém hodinovém výdělku žen a 
mužů. Vypočítává se podle hrubého platu zaměstnance před odpočtem daní z příjmu a 
příspěvků na sociální zabezpečení. Do výpočtů jsou zahrnuty pouze mzdy u zaměstnavatelů s 
deseti nebo více zaměstnanci. Průměrný rozdíl v odměňování žen a mužů v EU byl v roce 2021 
12,7 %. 
 
Rozdíly v odměňování žen a mužů odráží více faktorů, než zohledňuje průměrná hrubá mzda. 
Jsou mezi nimi vzdělání, odpracované hodiny, druh zaměstnání, přerušení kariéry nebo práce 
na částečný úvazek. Celkový obrázek je ale zřejmý: ženy v EU obvykle vydělávají méně než 
muži. 
 

Česko má v Evropě osmý nejvyšší rozdíl v 
odměňování
 
Mezi jednotlivými evropskými zeměmi se rozdíly v odměňování značně liší a v roce 2021 byly 
nejvyšší v Estonsku (20,5 %), Rakousku (18,8 %), Německu (17,6 %), Maďarsku (17,3 %) a na 
Slovensku (16,6 %). Nejnižší čísla v roce 2021 vykazovalo Lucembursko spolu s Rumunskem, 
Slovinskem, Polskem a Itálií. Česko bylo osmé nejhorší s 15% rozdílem. 
 
Přečtěte si více o tom, jak Parlament bojuje za rovná práva žen a mužů. 
 
Výklad hrubých statistických čísel není přímočarý, protože menší rozdíly v odměňování v 
konkrétní zemi nutně v reálu neznamenají větší rovnost žen a mužů. V některých zemích s 
nízkým rozdílem je celkově zaměstnáno méně žen. Velké rozdíly se zase často týkají vysokého 
podílu žen pracujících na částečný úvazek nebo jejich koncentrace v hůře placených 
povoláních. Obecně ale můžeme identifikovat některé strukturální příčiny rozdílů v odměňování 
žen a mužů. 
 
Více dat týkajících se rozdílu v odměňování žen a mužů naleznete zde. 
 

Příčiny rozdílu v odměňování žen a mužů
Práce na částečný úvazek
 
V průměru odvádějí ženy více hodin neplacené práce, jako je péče o děti nebo práce v 
domácnosti.  
 
Kvůli tomu zbývá méně času na placenou práci. Na základě údajů z roku 2021, 29 % žen 
pracuje pracuje na částečný úvazek, zatímco v případě muží je to jen 8 %. Pokud však 
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spočítáme odpracované placené i neplacené hodiny dohromady, ženy mají více pracovních 
hodin týdně než muži. 
 

Volby povolání ovlivněné rodinnými povinnostmi
 
Ženy jsou také mnohem častěji těmi, kdo přeřušují kariéru: v roce 2018 třetina zaměstnaných 
žen v EU přerušila práci z důvodu péče o děti ve srovnání s 1,3 % mužů. Některá profesní 
rozhodnutí dělnic jsou ovlivněna péčí a rodinnými povinnostmi.

 
 
U žen je také mnohem větší pravděpodobnost, že přeruší kariéru a jejich profesní dráha je 
mnohdy ovlivněna péčí o rodinu. 
 

Muži dominují lukrativním odvětvím
 
Nejvýznamnější důvod nižších platů žen (přibližně 30 % celkového rozdílu v odměňování) se 
odvíjí od toho, že častěji pracují v relativně málo placených odvětvích, jako je péče, prodej nebo 
vzdělávání. Naopak v lépe placených zaměstnáních v oblasti vědy, technologií či inženýrství je 
podíl mužů velmi vysoký (více než 80 %). 
 
Žen je také notoricky málo na vedoucích pozicích: Méně než 10 % výkonných ředitelů podniků 
jsou ženy. Pokud se podíváme na rozdíly v různých pracovních pozicích, zjistíme, že ženy ve 
vedoucích funkcích jsou platově nejvíce znevýhodněny: vydělávají na hodinu o 23 % méně než 
manažeři z řad mužů. 
 
Krom výše zmíněných faktorů bohužel ženy mnohdy čelí diskriminaci také přímo na pracovišti. 
Některé jsou placeny méně než jejich kolegové se stejnou kvalifikací pracující za stejných 
podmínek v rámci stejných profesních kategorií nebo se po návratu z mateřské dovolené 
dostávají do nižší platové třídy. 
 
Celkově tedy ženy dostávají za hodinu své práce menší odměnu, vykazují více hodin neplacené 
práce a ve srovnání s muži mají větší pravděpodobnost nezaměstnanosti. Všechny tyto faktory 
dohromady jsou odpovědné za téměř 37% rozdíl mezi celkovými výdělky mužů a žen (v roce 
2018).
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1 procentní bod 
Snížení rozdílů v odměňování žen a mužů o jeden procentní bod by 
vedlo ke zvýšení hrubého domácího produktu o 0,1 %.

Vyrovnat odměňování přináší výhody celé 
společnosti
 
Snižování rozdílů v odměňování žen a mužů přináší nejen větší rovnost pohlaví, ale zároveň 
pomáhá snižovat chudobu a podporovat hospodářství.  
Rozdíly v odměňování žen a mužů se zvyšují s věkem. Rozdíl ve výši důchodů žen a mužů v 
EU v roce 2019 činil přibližně 29 %. Zatímco při vstupu žen na trh práce je tento rozdíl poměrně 
nízký, v průběhu kariéry se spolu s narůstajícími požadavky rodinného života prohlubuje. Ženy 
proto disponují méně prostředky na spoření a investice a ve stáří jsou více ohroženy chudobou. 
 
Vyrovnat odměňování není pouze otázkou elementární spravedlnosti, ale posílilo by i 
hospodářství, protože by ženy mohly více utrácet a investovat. Tím by se zvýšila daňová 
základna a ulevilo by se některé zatížení systémů sociálního zabezpečení. Hodnocení ukazují, 
že snížení rozdílů v odměňování žen a mužů jeden procentní bod by vedlo ke zvýšení hrubého 
domácího produktu o 0,1 %.

Doporučení Parlamentu
 
21. ledna 2021 přijali poslanci usnesení o strategii EU pro rovnost žen a mužů. Vyzývají Komisi, 
aby vypracovala ambiciózní nový akční plán pro řešení rozdílů v odměňování žen a mužů, který 
by měl stanovit jasné cíle pro členské státy na dalších pět let. 
 
Parlament se navíc zasazuje o to, aby ženy a dívky měly snazší přístup ke studiu a práci v 
odvětvích, v nichž dominují muži. V sektorech, v nichž převažují ženy, by podle poslanců měla 
existovat možnost flexibilního uspořádání pracovní doby a situace by se měla zlepšit i v otázce 
mezd a pracovních podmínek. 
 
Zjistěte více o tom, jak Parlament bojuje proti rozdílům v odměňování žen a mužů a jak 
prosazuje rovnost pohlaví.
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Další informace
Jak skoncovat s platovou nerovností (video)
Zpráva o rovnosti žen a mužů v EU za rok 2019 (anglicky)
Podpora rovnosti žen a mužů - Think tank EP (anglicky)
Blog Think tanku EP o rozdílech v odměňování žen a mužů
Evropský institut pro rovnost žen a mužů: Databáze genderových statistik
Evropský institut pro rovnost žen a mužů: Boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů – za 
lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem
Postup legislativy v oblasti rovného odměňování
Tisková zpráva z hlasování pléna 30.1.2020 (anglicky)

Článek

5 I 5CS Generální ředitelství pro komunikaci
Evropský parlament - mluvčí: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20200227STO73521/jak-skoncovat-s-platovou-nerovnosti-video
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/annual_report_ge_2019_en.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2019/EPRS-Briefing-628272-Deliveries-Gender-equality-rev-FINAL.pdf
https://epthinktank.eu/2017/03/07/gender-pay-gap/
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/data-talks/what-lies-behind-gender-pay-gap
https://eige.europa.eu/publications/tackling-gender-pay-gap-not-without-better-work-life-balance
https://eige.europa.eu/publications/tackling-gender-pay-gap-not-without-better-work-life-balance
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-equal-pay-for-equal-work-legislation
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20200128IPR71208/ambitious-measures-needed-to-ensure-equal-pay-for-women-say-meps
mailto:webmaster@europarl.eu

