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Proč tato příručka…

Na akademické půdě a výzkumném poli především neziskových organizací vzniklo v oboru
genderových  studií  již  mnoho  významných  prací,  které  se  zabývají  pracovním  trhem
a v souvislosti s ním i aktuálně stále přítomným plýtváním kvalitní pracovní síly. Ačkoli díky
těmto pracím dochází  v některých oblastech  a  u zodpovědných firem ke  zlepšení  situace,
stále,  bohužel,  nejsou  výsledky  oněch  prací  mnoha  firmami  brány  v potaz.  To  je  možné
ukázat  například  na  přetrvávajících  nerovnostech  mezi  muži  a  ženami  na  pracovním trhu
(rozdíl  mezd,  segregace  pracovního  trhu  a  další).  Jak  mnohé  výzkumy ukazují,  existující
nerovnosti dopadají negativně nejen na ne/zaměstnané, ale také na samotné zaměstnavatele
a výdělky jejich firmy. 

Cílem  této  publikace  je  poukázat  na  zmíněné  výzkumy  a  pomoci  tak  zaměstnavatelům
a zaměstnavatelkám  zlepšit  pracovní  podmínky  a  tím  do  značné  míry  přispět  k naplnění
standardů kvalitního zaměstnavatele a přitom zvýšit svůj zisk. 

Příručka  je  tedy určena  především zaměstnavatelům a  zaměstnavatelkám.  Klade  si  za  cíl
poskytnout základní přehled o nerovnostech na pracovním trhu a v závislosti na výsledcích
nejnovějších  výzkumů  poukázat  na  to,  že  je  v zájmu  zaměstnavatelů  tyto  nerovnosti  co
nejdříve  odstranit.  Současně  se  snaží  poskytnout  základní  vhled  do  postupů,  které  jsou
nezbytné při implementaci rovných příležitostí pro ženy a muže. Cílem této publikace není
poskytnout přesný metodický návod pro implementaci rovných příležitostí žen a mužů, ten je
třeba vždy konzultovat s odbornicemi a odborníky na gender problematiku!

Publikace se současně snaží reflektovat  nejčastější  připomínky a starosti  účastnic  projektu
„Zpátky do zaměstnání“, se kterými se v průběhu projektu svěřovaly. Cílem je upozornit na
situace, které účastnice chápaly jako nejvíce problematické při svém opětovném vstupu na
pracovní trh, především po rodičovské dovolené.

Příjemné čtení za realizační tým Vám přeje,

Bc. Miroslava Čechová

Tato publikace vznikla v rámci projektu „Zpátky do zaměstnání“ (č.: OP LZZ/3.4/88/00061)
realizovaného společností Praemia, s.r.o.
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KAPITOLA 1

Nerovnosti na pracovním trhu

Gender a genderové stereotypy 

Co je to gender?

Gender [džendr] je koncept poukazující na sociální konstruovanost vlastností a chování, které
jsou ve společnosti připisované mužům a ženám. Gender se na rozdíl od pohlaví vyvíjí v čase,
ale  také  podle  místa,  kde  je  utvářen  (napříč  společnostmi  a  různými  společenskými
skupinami). 

Gender, řečeno na příkladu, poukazuje na společenský předpoklad, že ženy jsou emocionální,
zvládající více věcí najednou, závislé na muži, nebo také doplňující muže, pečující atd. To vše
se  ve  společnosti  přepokládá  s odkazem na  „přirozenost“  vztaženou  k ženskému  pohlaví.
Ženy však nejsou všechny stejné a stejně se nechovají. Stejně tak i mezi muži je mnoho těch,
kteří  například  pomlouvají,  nebo  jsou  spolehliví  a  umí  se  postarat  o  dítě  (připisováno
stereotypně ženám). 

To,  jaký  gender  („mužský“  nebo  „ženský“)  očekáváme  od  mužů  a  od  žen,  je  pro  obě
„skupiny“ limitující. Ne všechny ženy chtějí mít děti a ne všichni muži touží potom udělat
kariéru  a  být  hlavním  živitelem  rodiny.  Přesto  do  těchto  vykonstruovaných  očekávání
situujeme osoby již od narození tzv. genderovou socializací (dívkám dáváme jiné hračky než
chlapcům atd.). Navíc to, co se očekává od mužů, je chápáno jako hodnotnější, jako norma,
což ženy principiálně znevýhodňuje a z mnoha pozic a priori vylučuje. 

Genderové stereotypy

Stereotypním uvažováním se míní zjednodušený (generalizovaný) soud o skupině lidí jako
o skupině  se  stejnými  vlastnostmi  či  schopnostmi.  Generalizace  však  většinou  není  nijak
podložená, ale vzniká na základě zobecnění jednoho nebo několika málo případů na skupinu
osob s podobnými např. vzhledovými rysy.
Genderové stereotypy jsou potom zjednodušené soudy o jedinci určitého pohlaví vyvozované
ze stereotypně přijatých soudů o skupině mužů či žen. Genderově stereotypní uvažování je
například to, pokud zaměstnavatel uvažuje při pohovoru s uchazečkou-ženou o tom, zda má
děti nebo zda je bude v blízké době mít, protože předpokládá, že to bude žena, která bude
o dítě pečovat. To však již v současné době nemusí být pravda (chování lidí se mění rychleji
než úvahy o nich). Zaměstnavatel by potom, pokud přijme muže, mohl být překvapen, že je to
on, kdo chce po nějaké době v práci nastoupit na rodičovskou dovolenou.
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Cvičení: Rozpoznáte genderový stereotyp? 

1.  Ženu  k pohovoru  zvát  nebudu.  Proč  se  k nám  do  IT  firmy  vůbec  žena  hlásí?  Co  ta
o počítačích může vědět?

Jedná se o genderově stereotypní uvažování?  ANO    NE  

2. Proč ten Franta žádá o rodičovskou dovolenou? Já si vždycky myslel, že to není pořádný
chlap. Nebo je ta jeho žena tak neschopná postarat se o dítě?

Jedná se o genderově stereotypní uvažování?  ANO    NE  

3. Na pozici senior manažer nemůžeme přijmout ženu. Ženy jsou iracionální a navíc jednají
emocionálně. Na zásadní rozhodování je potřeba chlapa.

Jedná se o genderově stereotypní uvažování?  ANO    NE  

Řešení:

Všechny  uvedené  příklady  vychází  z genderově  stereotypního  uvažování,  navíc
jsou diskriminační.  Pokud  by  zaměstnavatel  nejen  uvažoval,  ale  také  jednal  stejným
způsobem, je toto jednání trestné podle Antidiskriminačního zákona a Zákoníku práce. 

Navíc, genderově stereotypní uvažování zaměstnavatele může vést k negativním dopadům na
spokojenost zaměstnanců, jimž jsou upírána tímto přístupem základní práva (viz př. 2), ale
současně může vést ke krachu firmy, protože více žen ve vedení, jak ukáži dále má na zisky
firmy pozitivní  dopady (viz  př.  3).  Nakonec  uvažování  o  skupině  žen  jako  neschopných
vykonávat  jakoukoli  činnost  (viz  př.  1)  znamená  pro  zaměstnavatele  plýtvání  lidským
kapitálem. Mohlo by se klidně stát, že zaměstnavatel raději přijme muže, který bude méně
schopný než žena, která se na stejnou pozici též hlásila.

MOJE POZNÁMKY:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Segregace pracovního trhu1

Segregace  pracovního trhu z hlediska  genderu  znamená  nadreprezentované zastoupení  žen
nebo naopak mužů na určitých pracovních pozicích (v rámci hierarchie společnosti, firmy),
v určitých oborech nebo typech povolání.  Dle výsledků výzkumu Jurajdy a Münicha [2006]
k výrazné segregaci pracovního trhu dochází i v České republice.  Typické je přitom to, že
typy zaměstnání a odvětví, kde pracují převážně ženy, jsou méně finančně ohodnocené (a to
i pro případné mužské zaměstnance) a současně ženy méně často dosahují na vyšší  a tedy
hodnotnější  pracovní  pozice  (vedoucí  funkce,  manažerské  pozice  apod.).  K  segregaci
pracovního trhu dle pohlaví tak dochází na dvou úrovních: vertikální a horizontální.

Vertikální genderová segregace pracovního trhu

znamená nerovné zastoupení žen a mužů na různých úrovních hierarchie pracovních pozic.
Přitom platí, že čím vyšší je pracovní pozice, tím méně žen zde nalezneme a naopak. Jak již
přitom dokázalo několik studií, pro firmy je výhodné prosazování žen do vyšších a řídících
funkcí, neboť existuje významný vztah „mezi vědomým prosazováním žen do řídících funkcí
a vysokou ziskovostí podniku [Äsklof, Strandberg, Wenader, 2003: 17].“

Horizontální genderová segregace pracovního trhu

odkazuje ke zvýšené koncentraci žen nebo naopak mužů v odlišných oborech a odvětvích. To
v praxi znamená, že ženy jsou častěji zaměstnány jako administrativní pracovnice, učitelky
základních  a  mateřských  škol,  nebo  jako  prodavačky  apod.  Muži  jsou  nejčastěji
koncentrováni v zaměstnáních – technici,  řidiči,  policisté atd. Existuje zde tedy genderově
stereotypní předpoklad o feminizaci, či maskulinizaci jednotlivých oborů.

Jak opět  ukazují  výzkumy,  je  takováto  segregace  pracovních  pozic  pro firmy nevýhodná,
neboť homogenní pracovní týmy jsou méně produktivní a méně kreativní. V současné době je
tedy kladen důraz na diverzitu pracovních týmů (nejen z hlediska pohlaví, ale také například
věku),  která  s sebou  přináší  různorodé  zkušenosti  a  potenciál  jednotlivých
zaměstnanců/zaměstnankyň bez ohledu na předsudky,  lepší přístup k zákazníkovi/zákaznici
a podobně, a tedy opět lepší obchodní výsledky firmy.

Příčiny segregace pracovního trhu:

- rozdílné preference oboru vzdělání 
- rozdílné preference při volbě zaměstnání a kariérních rozhodnutích
- nerovný přístup žen do některých povolání - může být způsoben diskriminací a odlišnými
preferencemi mužů a žen ze strany zaměstnavatele vč. genderově stereotypního uvažování

Příčinami není:

- nedostatečné vzdělání žen – vysokoškolských studentek bylo dle ČSÚ v ČR v roce 2010
56% 

 KAPITOLA 2
1 Kapitola v upravené podobě vychází  z článku publikovaného 21. ledna 2013 v rámci projektu „Zpátky do
zaměstnání“ na adrese: http://www.praemia.cz/zpatky/cz.php?txt=gender-clanky&detail=4
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Diskriminace v různých fázích zaměstnání

Co to je diskriminace? (výňatky z AZ)

Přímá diskriminace – „takové jednání,  včetně opomenutí,  kdy se s  jednou osobou zachází  méně
příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci,
a to  z  důvodu  rasy,  etnického  původu,  národnosti,  pohlaví,  sexuální  orientace,  věku,  zdravotního
postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru (Antidiskrimin. zákon 2009, § 2 odst. 3).“  
„Za diskriminaci z důvodu pohlaví se považuje i diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství nebo
otcovství a z důvodu pohlavní identifikace (AZ 2009, § 2 odst. 4).“

Nepřímá  diskriminace  –  „takové  jednání  nebo  opomenutí,  kdy na  základě  zdánlivě  neutrálního
ustanovení, kritéria nebo praxe je z některého z důvodů uvedených v § 2 odst. 3 osoba znevýhodněna
oproti  ostatním.  Nepřímou  diskriminací  není,  pokud  toto  ustanovení,  kritérium  nebo  praxe  je
objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení  jsou přiměřené a nezbytné
(AZ 2009,  §  3  odst.  1).“  Za  nepřímou  diskriminaci  na  základě  zdravotního  postižení  se  rozumí
i opomenutí či nepřijetí přiměřených opatření (podle AZ), „aby měla osoba se zdravotním postižením
přístup k určitému zaměstnání,  k výkonu pracovní činnosti  nebo funkčnímu nebo jinému postupu
v zaměstnání,  aby  mohla  využít  pracovního  poradenství,  nebo  se  zúčastnit  jiného  odborného
vzdělávání, nebo aby mohla využít služeb určených veřejnosti (AZ 2009, § 3 odst. 2).“

Obtěžování - je „nežádoucí chování související s důvody uvedenými v § 2 odst. 3,
a) jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, 
nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí, nebo
b) které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující výkon práv 
a povinností vyplývajících z právních vztahů (AZ 2009, § 4 odst. 1).“

Sexuální obtěžování – je takové chování jako obtěžování, ale má sexuální povahu. (AZ 2009,
§ 4 odst. 2)

Pronásledování – je „nepříznivé zacházení, postih nebo znevýhodnění, k němuž došlo v důsledku 
uplatnění práv podle tohoto zákona (AZ 2009, § 4 odst. 3).“

Pokyn  k diskriminaci –  je  „chování  osoby,  která  zneužije  podřízeného  postavení  druhého
k diskriminaci  třetí  osoby (AZ 2009,  § 4 odst.  4).“ Jde o chování založené na mocenské pozici –
nemusí se tedy jednat pouze o zaměstnavatele, ale i pracovníka ve vztahu k osobám jemu podřízeným. 

Navádění k diskriminaci –  je „chování osoby, která druhého přesvědčuje, utvrzuje nebo podněcuje,
aby diskriminoval třetí osobu  (AZ 2009,  § 4 odst. 5).“ Na rozdíl od „pokynu k diskriminaci“ není
navádění  k diskriminaci  založeno  na  rozdílných  mocenských/zaměstnaneckých  pozicích  např.
v hierarchii firmy, ale může k němu docházet jak mezi zaměstnanci/kyněmi na stejné pracovní pozici,
tak ve vztahu např. k osobě na vyšší pracovní pozici.

Povinností  zaměstnavatelů/lek  je  dle  §5 odst. 3  Antidiskriminačního  zákona zajistit  rovné
zacházení se všemi zaměstnanci/kyněmi (dle §5 odst. 2), tedy přijmout „opatření, která jsou
podmínkou účinné ochrany před diskriminací a která je možno s ohledem na dobré mravy
požadovat  vzhledem  k okolnostem  a  osobním  poměrům  toho,  kdo  má  povinnost  rovné
zacházení zajišťovat (...).“ 
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Diskriminace v     přístupu k zaměstnání

-  právo  na  rovné  zacházení  a  zákaz  diskriminace  ve  věcech  práva  na  zaměstnání  a  přístupu
k zaměstnání upravují  v návaznosti  na Listinu základních práv a svobod Antidiskriminační  zákon
(č. 198/2009 Sb., §1 odst. 1a) a Zákon o zaměstnanosti (Hlava VI, §12 odst. 1 a 2).

Inzeráty
Jsou inzeráty Vaší firmy diskriminační? Udělejte si krátký test…
Úkol: Řekněte, zda jsou podle Vás následující části inzerátů diskriminační a pokud ano, 
napište, proč si to myslíte..

1. "Nabízíme práci v mladém dynamickém týmu"
                                                              ANO 

NE 

2. "Požadujeme uchazeče  s absolvovanou VŠ a praxí max. 3
roky"     

                               ANO 
NE 

3. "Požadujeme vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie"
                                                                              ANO  

NE 

4.  "Hledáme  ředitele...vedoucího
propagace...asistentku...prodavačku"    

                           ANO 
NE 

5. "Nabízíme fixní plat a bonusy závislé podle výkonu"     
                                                  ANO  

NE 

6. "Požadujeme uživatelské znalosti PC"
                                                                              ANO  

NE 

7. "Přijmeme bezdětnou ženu na pozici asistentka ředitele (ve
věku do 35let)."              

  ANO                                                 
NE 

8. "Požadujeme absolutní časovou flexibilitu"  
                                                                    ANO  

NE 

9. "Hledáme mladou atraktivní dívku na pozici sekretářky"      
                                           ANO 

NE 

__________________
__________________
__________________
_________

__________________
__________________
__________________

_________

__________________
__________________
__________________

_________

__________________
__________________
__________________

_________

__________________
__________________
__________________

_________

__________________
__________________
__________________

_________

__________________
__________________
__________________

_________
__________________

___

__________________
__________________
__________________

_________
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Správné odpovědi:
1. ANO, 2. ANO, 3. NE, 4. ANO, 5. NE, 6. NE, 7. ANO, 8.  ANO, 9. ANO 

Vysvětlení správných odpovědí:
1. "Nabízíme práci v mladém dynamickém týmu"
Je  diskriminačním inzerátem,  konkrétně  se  zde  vyskytuje  diskriminace  nepřímá.  Tato  nabídka
práce signalizuje, že zaměstnavatel bude při výběru diskriminovat na základě věku, tedy odmítne
uchazeče  a uchazečky  staršího  věku,  obvykle  již  30  let  a  více.  Zaměstnavatel  se  přitom
předpokladem,  že  „starší“  člověk  není  dynamický,  kreativní  atd.,  mnohdy  ochuzuje  o  kvalitní
pracovní sílu s praxí, ale i s aktivním přístupem.

2. "Požadujeme uchazeče s     absolvovanou VŠ a praxí max. 3 roky"
Je diskriminačním inzerátem (d. nepřímá), neboť je v něm skrytý předpoklad, že zaměstnavatel 
hledá uchazeče ve věku 21-24 let. Pokud by přijal ženu, předpokládá se, že to bude žena bezdětná.

3. "Požadujeme vysokoškolské vzdělání v     oboru ekonomie"
Není diskriminační inzerát. Požadavek minimálního vzdělání, stejně jako požadavek na minimální
věk, není diskriminační, pokud je tato podmínka nezbytná v souvislosti s výkonem zaměstnání. (AZ
č. 198/2009 Sb., §6 odst. 1)

4. "Hledáme ředitele...vedoucího propagace...asistentku...prodavačku"
Jedná se o diskriminační inzerát založený na přímé diskriminaci. Všímání si používaného jazyka je
při  vystavování  inzerátů  nezbytné.  V tomto případě  vede  používání  mužských  a ženských  tvarů
k jasné  segregaci  zaměstnání  podle  pohlaví.  Jak  je  patrné  z uvedené  citace,  vede  (nejen)  tento
přístup  zaměstnavatelů/lek  k podporování  nerovností  na  pracovním  trhu,  neboť  ženy  situuje  do
rutinních,  podřadných  a  tedy  i  méně  finančně  ohodnocených  pozic,  muže  naopak,  do  těch
nejvyšších. Stereotypní předpoklad různých pracovních pozic „vhodných“ pro určité pohlaví vede
k plýtvání především ženským vzdělanostním kapitálem a schopnostmi. 

5. "Nabízíme fixní plat a bonusy závislé podle výkonu"
Tento inzerát není diskriminační. Je třeba však pamatovat na to, aby byli zaměstnanci a 
zaměstnankyně skutečně hodnoceni podle výkonu a ne například podle osobních preferencí a vztahů
se zaměstnavatelem/kou. 

6. "Požadujeme uživatelské znalosti PC"
Tento  inzerát  také  není  diskriminační.  Zaměstnavatel  má  právo  požadovat  určité  znalosti  a
schopnosti. Diskriminační je pouze nerovné zacházení s jednou osobu než s jinou ve srovnatelné
situaci  a  to  na  základě:  rasy,  etnického  původu,  národnosti,  pohlaví,  sexuální  orientace,  věku,
zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru.

7. "Přijmeme bezdětnou ženu na pozici Asistentka ředitele (ve věku do 35let)"
Zaměstnavatel nemá právo zajímat se o rodinné závazky (rodinný stav, počet dětí, zajištění hlídání
atd.). Vyžadování podobných informací ze strany zaměstnavatele zakazuje Zákon o zaměstnanosti
(Hlava  VI,  §12 odst. 2),  zvláště  pokud  by  měly  být  tyto  informace  důvodem  k nepřijetí  do
zaměstnání.
Inzerát  je  dále diskriminační  v tom, že místo není nabízeno mužům, pravděpodobně na základě
stereotypního očekávání od této pozice, že asistent/ka má být žena pečující o muže na vyšší pozici.
Nakonec je inzerát diskriminační v tom, že omezuje věk přijímané osoby. Ten je pravděpodobně
opět  spojen  s předpokladem,  že  asistentka  má být  především  slušně  řečeno  ozdobou ředitelovy
kanceláře  a  že  tuto  podmínku  starší  zaměstnankyně,  nebo  zaměstnanec  nemohou  splnit.  Pozor
současně na sexuální obtěžování na pracovišti. (viz AZ)

8. "Požadujeme absolutní časovou flexibilitu" 
Tento inzerát je diskriminační, protože vylučuje osoby pečující o děti (v ČR z 99% jsou to ženy). 
Jedná se o diskriminaci nepřímou, protože z inzerátu není na první pohled diskriminace na základě 
pohlaví zřejmá. Plná flexibilita ze strany zaměstnance navíc nevyhovuje požadavkům na možné 
slaďování pracovního a osobního života (viz dále). 

9. "Hledáme mladou atraktivní dívku na pozici sekretářky"
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Jedná se o diskriminační inzerát, vysvětleno již v inzerátu č. 7. Opět se jedná o diskriminaci na 
základě věku a pohlaví.

Přijímací pohovory

Zaměstnavatel nesmí klást otázky zjišťující:

• Věk, zdravotní stav
• Plánování rodiny, těhotenství, děti
• Náboženství, filosofické přesvědčení
• Sexuální orientace
• Majetek, finanční závazky
• Národnost, rasa, etnikum
• Politické postoje uchazeče či uchazečky.

Je vhodné:
• aby při přijímacím pohovoru byla přítomna více než jedna osoba,

ideálně ve vyrovnaném zastoupení počtu mužů a žen v přijímací komisi
• vést přehledy o uchazečích/kách o zaměstnání – tak zjistíte, kteří lidé

mají  o práci ve Vaší firmě zájem, můžete také sledovat důvody,  proč k Vám
zaměstnanci chtějí a zda je jedním z důvodů například to, že je o Vaší firmě
známé, že máte pozitivní vztah k zaměstnancům/kyním

• vést statistiky o počtech přijímaných podle pracovních pozic a podle
pohlaví – to umožní  sledovat vývoj při implementaci rovných příležitostí  pro
ženy a muže

Dle  AZ  č. 198/2009  Sb.,  §7 odst. 2  smí  zaměstnavatel/ka  zavádět  na  pracovišti
pozitivní opatření.
Za diskriminaci se totiž „nepovažují opatření, jejichž cílem je předejít nebo vyrovnat
nevýhody vyplývající z příslušnosti  osoby ke skupině osob vymezené některým z
důvodů uvedených v  § 2 odst.  3 (stejného zákona) a zajistit jí  rovné zacházení a
rovné příležitosti.“ Podle §7 odst. 3 však nesmí dojít k upřednostnění té osoby, „jejíž
kvality nejsou vyšší pro výkon zaměstnání nebo povolání, než mají ostatní současně
posuzované osoby.“
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Diskriminace v zaměstnání

Diskriminaci, ke které dochází v průběhu zaměstnání, upravuje Listina základních
práv a svobod, Antidiskriminační zákon a Zákoník práce.

Kariérní postup
Určení  vnitřních  firemních  pravidel  kariérního  postupu  za  dodržování  rovných
příležitostí  pro  muže  i  ženy  je  jedním  ze  zásadních  bodů,  kterým  by  měl/a
zaměstnavatel/ka věnovat zvýšenou pozornost.  Podle §16 odst. 1 Zákoníku práce
(č. 262/2006 Sb.) jsou zaměstnavatelé „povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi
zaměstnanci, pokud jde o jejich (…) příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného
postupu v zaměstnání.“

Je proto vhodné:
 zajistit  mužům  i  ženám  stejnou  příležitost  možnosti  kariérního  postupu  i

pomocí vnitřních firemních předpisů 
 sledovat v rámci firemních statistik povyšování žen a mužů – aby docházelo

postupně k vyrovnanějšímu zastoupení žen a mužů na vedoucích pozicích
 poskytovat  mentoring  a  koučing,  školení  –  vše  s ohledem  na  rovnost

příležitostí 
!  POZOR!,  aby  nedocházelo  k negativnímu  dopadu  na  ženy –  například  bude  poskytován
mentoring  ve  stejné  míře  mužům a  ženám,  ale  muže  budou mentorovat  především osoby
z vyšších pracovních pozic než ženy, což povede k povyšování mužů a ne žen 

Mateřská a rodičovská dovolená
Základní pravidla a postupy, jak zacházet se zaměstnanci/kyněmi, kteří se chystají
odejít na mateřskou či rodičovskou dovolenou, upravuje především Zákoník práce a
to  konkrétně  v §195  -  §199.  Zákoník  práce  v těchto  paragrafech  stanoví  délku
mateřské  a  rodičovské  dovolené,  přičemž  současně  stanoví,  že  rodičovskou
dovolenou může nastoupit zaměstnankyně i zaměstnanec. 

Rodičovskou dovolenou mohou čerpat  oba rodiče současně s tím,  že rodičovský
příspěvek je vyplácen pouze jednomu z nich. 

Z rodičovské  dovolené  a zpátky  na  ni  mohou  nastoupit  zaměstnanec  i
zaměstnankyně kdykoli po předchozím oznámení zaměstnavateli a to až do 3 let
věku dítěte. 

Zaměstnavatel je dle § 240 Zákoníku práce povinen podle současného znění zákona
poskytnout zaměstnanci/kyni, který/á převážně sám/sama pečuje o závislou osobu,
či dítě ve věku do 15 let, zkrácený pracovní úvazek (méně než 40hod/týdně), a to
vždy,  pokud mu v tom ovšem nebrání vážné provozní důvody stanovené v §199
Zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.).
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Je vhodné:

 sestavit  se  zaměstnankyní  před  odchodem na  mateřskou  dovolenou  a  se
zaměstnancem  před  odchodem  na  rodičovskou  dovolenou  plán  návratu
zaměstnance

 udržovat se zaměstnancem/kyní kontakt i při rodičovské dovolené (posílat
firemní noviny emailem, zvát na firemní akce atd.). Do zaměstnání se z RD
podle  současných  statistik  nevrací  až  80%  osob,  což  pro  firmu  často
znamená finanční zátěž

 po  nějaké  době  po  návratu  z RD  nabídnout  zaměstnankyni/ci  návrat
k plnému  úvazku  (viz  obr.  2),  protože  stabilní  setrvání  na  zkráceném
pracovním úvazku může spíše znamenat rizika než výhody.

Obr. č. 2: Doporučené schéma při návratu z mateřské/rodičovské dovolené (Komerční banka)
Zdroj:  Machovcová, K. (ed.) 2012. Náklady a zisky rovných příležitostí pro ženy a muže.
Praha: Gender  studies, o.p.s., Pp. 46

Obr. č. 3 a 4 převzaty z: www.svet-bydleni.cz
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KAPITOLA 3

Proč podporovat rovné příležitosti žen a mužů ve firmách?

Co to je rovnost příležitostí?
Rovnost  příležitostí  žen  a  mužů  znamená  neexistenci  „překážek  pro  účast  na
ekonomickém,  politickém  a  sociálním  životě  na  základě  pohlaví [Mudrochová
2010: 73].“

Zaměstnavatelé  jsou  povinni  zajišťovat  rovné  zacházení  se  všemi  zaměstnanci,
pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných
peněžitých plnění  a  plnění  peněžité  hodnoty,  o  odbornou přípravu a o příležitost
dosáhnout  funkčního  nebo  jiného  postupu  v zaměstnání  (Zákoník  práce  č.
262/2006 Sb., §16 odst. 1)

Současný stav (nejen) v číslech…
Absolventky a absolventi VŠ

Již od roku 2001 ženy tvoří trvale nadpoloviční většinu absolventů/tek VŠ a jejich
poměr  ve  vztahu  k úspěšným  absolventům-mužům,  se  zvyšuje.  Dle  posledních
údajů ČSÚ v roce 2010 úspěšně absolvovalo vysokoškolské studium 60% žen (a
tedy 40% mužů).

Počty žen ve vedoucích pozicích

Jak vyplynulo z výzkumu McKinsey (2011) realizovaného speciálně pro Českou
republiku na vzorku 23 nejúspěšnějších firem (podle tržeb), klesá s každou vyšší
pozicí  počet  žen.  Ve  vybraném  vzorku  v rámci  firem  „tvořily  ženy  51%,  ve
středním managementu byly zastoupeny jen 35% a v nejvyšším vedení jejich podíl
klesl na pouhých 17%. V případech, kdy byly ženy přítomny v nejvyšším vedení,
zodpovídaly  většinou  (ve  více  než  70%)  za  podpůrné  funkce,  které  nejsou
zastoupeny v představenstvu (tj. personalistika, finance).“ 

Ženy a muži na rodičovské dovolené 

Podíl mužů a žen na rodičovské dovolené se stabilně pohybuje okolo 1:99 (muži :
ženy) a to i přesto, že legislativně již existuje (od roku 2001) k rodičovské dovolené
rovný přístup. Důvody pro setrvalý stav většinového zastoupení žen na rodičovské
dovolené se uvádí:  

 přetrvávající stereotypní představa ženy jako primární pečovatelky, 

 přetrvávající  nerovnosti v platech mezi ženami a muži (úplným rodinám se
nevyplatí, aby na rodičovskou dovolenou šel muž), 
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 diskriminační a stereotypní přístup zaměstnavatelů, ale i kolegů k mužům,
kteří by na rodičovskou dovolenou chtěli odejít (tato situace je lepší ve větších
městech a větších firmách) a další.
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Návratnost žen po rodičovské na pracovní trh

Zpět  do  práce  se  po  rodičovské  dovolené  vrací  pouze  20% osob  (žen).  Ztráta
zaměstnance/zaměstnankyně  přitom stojí  firmu mnoho peněz,  ale  také  například
zhoršení efektivity práce stávajících zaměstnanců (při proškolování nováčků). 

Česká  spořitelna  například  zjistila,  že  nábor  a  proškolení  nové  osoby  ji  stojí
117 000 Kč  (Machovcová  2007).  Zavádění  prorodinných  opatření  a  obecně
rovných  příležitostí  ve  firmě  je  tak  nástrojem,  jak  si  udržet  kvalifikované
zaměstnance  (zamezit  jejich  fluktuaci)  a  současně  propagovat  dobré  jméno  své
firmy, jako vstřícné k zaměstnancům. 

Důvody nízkého počtu osob vracejících se po MD/RD  jsou následující: 

 absence předškolních zařízení 
 zrušení pracovního místa u původního zaměstnavatele
 nevstřícnost zaměstnavatelů při přizpůsobování flexibility pracovních úvazků.

Přitom ze zákona je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci/kyni (na
základě  jeho/její  žádosti),  pokud mu v tom nebrání  vážné  provozní  důvody
zaměstnancům, kteří pečují o děti mladší 15let, nebo závislé členy/ky rodiny,
nebo těhotným zaměstnankyním.

 ztráta  kontaktů  s firmou  během  rodičovské  dovolené  a strach  z nástupu  na
původní pracovní pozici, 

 ztráta  kvalifikace,  pokud  se  zaměstnankyní/zaměstnancem  nebyl  v průběhu
rodičovské  dovolené  udržován  kontakt  a nebyly  poskytovány  rekvalifikační
kurzy atd.

Nabídka a poptávka po alternativních pracovních úvazcích

V roce 2010 využívalo zkrácený úvazek a obecně flexibilní formy práce 6,6% osob,
mezi těmito osobami převažují především ženy (matky).  Z výzkumů vyplývá,  že
zájem o  zkrácený  (flexibilní)  pracovní  úvazek  je  vyšší.  Uvítalo  by  ho až  30%
zaměstnaných. Na druhou stranu výzkumy ukazují,  že ani postoj zaměstnavatelů
k poskytování  pracovních  úvazků  není  zcela  uzavřený.  61% zaměstnavatelů  ve
výzkumu,  který  realizoval  Výzkumný  ústav  práce a sociálních  věcí  v roce  2009
deklaroval,  že  by  byli  ochotni  zaměstnancům  pracovní  úvazky  pravděpodobně
nabídnout, ale až poté, kdyby je o ně zaměstnanci/kyně požádali. 

Tato situace ukazuje jednak na absenci komunikace,  nebo bariéry v komunikaci
mezi  zaměstnanci  a zaměstnavateli  a současně  na  absenci  proaktivní  politiky
zavádění  prorodinných  opatření  ze  strany  zaměstnavatelů,  která  je  nahrazována
individuálním  přístupem  k jednotlivým  zaměstnaným.  Tato  „individualizovaná“
politika však nemusí působit pozitivně na zaměstnané, kteří mohou nabývat dojmu,
že se vyhovuje pouze zaměstnancům „privilegovaným“, což přispívá ke zhoršení
nálady na pracovišti. (více viz kapitoly 4 a 5).
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Zisky firmem, které podporují rovné příležitosti
Firmy, které si uvědomují, že pro ně ztráta kvalitních zaměstnanců spojená často
s absencí  politiky  rovných  příležitostí,  znamená  také  ztrátu  finanční,  a  aktivně
s tímto faktem pracují, budou mít v brzké době na pracovním trhu výhodu…

Podpora rovných příležitostí ve firmě především zavádění flexibilních pracovních
úvazků, ale i jiných forem prorodinných opatření a výhod pro zaměstnané vede ke
zvýšení spokojenosti a tedy i k vyššímu výkonu zaměstnaných. Samotné zavedení
flexibilních úvazků, jejichž zřízení  prakticky  zaměstnavatele nic nestojí (vyjma
potřeby manažerských schopností a času).

 

Proč do firemních struktur a procesů implementovat rovné příležitosti? 

Důvodů je mnoho, rozdělit je můžeme dle Velíškové (2007) do tří širších kategorií: 

Změny na pracovním trhu 

V posledních desetiletích dochází  nejen ke stárnutí  populace,  ale také k poklesu
porodnosti.  Současně tedy dochází  k poklesu dostupné kvalitní  pracovní  síly.  Je
proto na čase zaměřit se na dosud opomíjené osoby – ženy (i ty s dětmi). Ty byly a
stále jsou na pracovním trhu přehlíženy, stejně jako jejich možný přínos související
s jejich vzdělanostním kapitálem a kvalitami. 

Morálka a legislativní opatření 

Dodržování legislativních nařízení zaměřených (nejen) na rovné příležitosti a rovné
zacházení (Antidiskriminační zákon, Zákoník práce, Zákon o zaměstnanosti a další)
je základem dobrého podnikání. Za porušení zákona hrozí zaměstnavateli pokuta až
ve  výši  500 000Kč,  a především  ztráta  dobrého  jména  jeho  firmy.  Prosazování
rovných příležitostí žen a mužů je navíc a především naplňováním demokratických
hodnot, a proto morálním závazkem každého jedince vůči společnosti. 

Ekonomická výhoda 

Jak jsem již uvedla dříve, je zavádění rovných příležitostí podle mnohých výzkumů
(např. Catalyst) pro firmu ziskové. Například počet tři a více žen v představenstvu
firmy (o průměrně deseti osobách) znamená prudký nárůst výkonnosti firmy a tedy
i lepší zisky. Autoři studie přitom předpokládají, že vyšší počet žen ve vedení firem
ženám umožňuje prosadit svůj názor, oproti situaci, kdy si jedna žena mezi samými
muži svůj názor prosadit nedokáže. Rozdíly v přístupech žen a mužů ve vedoucích
pozicích již také byly zjišťovány. 

Dle studie McKinsey (2008) ženy volí  jiné styly vedení  založené  především na
stmelování  týmu,  komunikaci  se  zaměstnanými  (berou  v potaz  jejich  názory  a
připomínky atd.) a další. 

Dle  studie  Szabové  (2012)  je  současně  prokázáno,  že  jsou  ženy  opatrnější  při
investování,  zatímco  muži  častěji  riskují,  což  většinou  vede  k zadlužování
společnosti. 
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Rozdílné  chování  žen  a  mužů  přitom  do  značné  míry  vychází  z odlišných
společenských očekávání a požadavků na chování žen a mužů v současné době –
rozhodně  se  tedy  nejedná  o „šestý  smysl“  žen  nebo  jinak  odůvodňovanou
„přirozenou“ schopnost.
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KAPITOLA 4

Jak implementovat rovné příležitosti do firem?

Zavádění rovných příležitostí do firmy není záležitostí financí, ale záležitostí vůle
a zájmu vedení. Nezáleží přitom, zda se jedná o podnik malý, střední či velký.
Implementace RP je často investicí nejen do zisků současných, ale především do
budoucnosti. 

Kolik může Váš podnik stát nezavedení dále zmiňovaných programů, a může
si to Vaše firma dovolit? 

Změny,  které  přináší  zavádění  rovných příležitostí  na  pracovišti,  mají  pozitivní
dopady především na:

 zvýšení loajality zaměstnanců a zaměstnankyň, 

 snížení fluktuace zaměstnaných, ale také snížení jejich absence, 

 v krajním případě  vedou  ke  snížení,  nebo  ideálně  k nulovým  nákladům  na
soudní spory spojené s obviněním z diskriminace ze strany zaměstnaných.

Férovost k zaměstnankyním a zaměstnancům se vyplatí!

Je  žádoucí,  provádět  implementaci  rovných  příležitostí  s odbornou  pomocí,
aby  špatné  uchopení/neznalost  této  problematiky  nevedlo  spíše  ke  zhoršení
situace na pracovišti,  co  se rovných příležitostí  žen  a mužů týče! Odbornou
pomoc  v současné  době  poskytují  především neziskové  organizace,  ale  již  také
některé  specializované  firmy.  Službu  odborné  pomoci  hledejte  pod  názvem
„genderový audit“ (víc viz kapitola 5).

Zavádění rovných příležitostí  do firem je dlouhodobější cíl. Mějte na paměti,  že
nelze prosadit a zavést vše najednou a tuto činnost si „odškrtnout“. Politiku rovných
příležitostí je třeba zavést do formálních firemních interních dokumentů a současně
do firemní kultury. Na politice rovných příležitostí pracujeme neustále, jedná se o
kontinuální proces s úspěchy, které přicházejí průběžně.
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„Chci být dobrým zaměstnavatelem, jak na to?“

Pokud jste si položil/a následující otázku, splnil/a jste první krok pro zavedení této
politiky.  Podpora za strany vedení je pro úspěšný proces implementace rovných
příležitostí klíčová. Důvody jsou následující: Pokud se vedení firmy rozhodne pro
implementaci RP, vysílá tím k zaměstnancům/kyním pozitivní signál o tom, že je
v jeho zájmu spokojenost stávajících zaměstnanců. Dalším logickým důvodem je
například to, že politiku nelze prosazovat „odspoda“, pro zavedení politiky RP do
interních předpisů je klíčový souhlas vedení atd.

Druhým krokem je  začít  sledovat  a  analyzovat  situaci  ve  firmě  s ohledem na
pohlaví zaměstnanců. Důležitým nástrojem je sběr statistik dělených dle pohlaví.
Statistiky by měla firma vést například v následujících oblastech - počet žen a mužů
v hierarchii  firemních  pozic,  ale  také  věková  struktura  zaměstnanců,  počet
přijímaných žen/mužů, počet žen/mužů na mateřské/rodičovské dovolené a jejich
návratnost  po  ukončení  RD,  počty  stížností  na  diskriminaci,  šikanu  atd.  na
pracovišti a další.

POZOR! Neexistence stížností  na nerovné zacházení  nebo obtěžování nemusí znamenat,  že
k těmto zhoršeným pracovním podmínkám nedochází, naopak. Může znamenat,  že je třeba
zavést  systém  možnosti  zaměstnanců  více  se  vyjadřovat  k firemní  politice.  Příkladem  je
firemní ombudsman,  schránka důvěry atd. Zaměstnanci  si  také musí být jisti,  že stížnosti,
které  podají,  nebudou  zneužity  proti  nim  samotným  –  je  třeba  aktivní  komunikace  se
zaměstnanými.

Třetím  krokem by  mělo  být  kontaktování  neziskové  organizace,  či  jiného
poskytovatele  specializovaného  na  genderový  audit.  Přivolaní  odborníci  a
odbornice provedou specializovanou analýzu situace ve Vaší firmě.  Pamatujte,  že
cílem např. genderového auditu není Vaši firmu poškodit, ale pomoci Vám. Genderový audit
neznamená audit finanční atd.  Výsledkem auditu by měl být seznam doporučení ke
změnám, které je žádoucí ve Vaší firmě provést a kde se změnami začít. 

Krok  čtvrtý.  Implementace  rovných  příležitostí  probíhá  na  všech  úrovních
organizace  a  při  každém  rozhodování  (gender  mainstreaming).  Vzhledem
k odlišnosti  a specifičnosti  jednotlivých firem není možné navrhnout univerzální
řešení. V následující části Vám nabízím několik opatření, které je možné a žádoucí
provést v jakékoli firmě:

1. Začlenění politiky rovných příležitostí do firemních opatření, nařízení a předpisů
a současně do organizačních  procesů.  Firemní  předpis  (včetně  všem dostupného
návodu),  jak  postupovat  v případě  diskriminace  či  uplatňování  předsudků  na
pracovišti.

2. Komunikovat  se zaměstnanci  změny,  ke kterým v rámci  implementace RP ve
firmě dochází, ujistit je o pozitivních dopadech především na ně. Současně je třeba
zaměstnance školit v tom, jak dodržovat pravidla rovných příležitostí.  To se týká
především zaměstnanců na pozicích manažerských, kteří mají na prosazování RP
významný vliv.
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3. Všímat si struktury zaměstnanců a do vedení firmy prosazovat ženy.  Důvody
k těmto  krokům  jsou  uvedeny  v kapitole  1.  Základem  je  oproštění  se  od
stereotypních  představ  o ženách a  mužích,  jejich  schopnostech  a  znalostech.  To
samé se týká výběru nových zaměstnanců a zaměstnankyň.
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4. Implementovat politiku slaďování pracovního a rodinného života. Příkladem je
veřejná podpora  otců  pro vstup  na rodičovskou dovolenou,  nabídka  flexibilních
pracovních úvazků (nejen) rodičům, zavedení firemní školky či poskytnutí finanční
pomoci rodičům pro umístění dětí do péče např. soukromých školek, nebo chův;
vytváření  individuálních  plánů  odchodu  a návratu  na  a  z  rodičovské  dovolené;
udržování  kontaktů  se  zaměstnanci  na  rodičovské  dovolené  včetně  školení  a
pozvánek na firemní akce a další.

5. Vyvarovat  se  diskriminaci  a  stereotypnímu  výběru  zaměstnanců  při  náboru
zaměstnanců  a to  již  v rámci  inzerce  pracovního  místa  (jazyk  nevylučuje
ženy/muže,  obrazový doprovod není  stereotypní  –  ženy a muže  nezobrazuje  ve
stereotypních oborech a náplni práce, např. ženy s dítětem a muže jako vědce), ale i
při  samotném  pohovoru.  Kladení  otázek  směřujících  k soukromému  životu
uchazeče/uchazečky  je  nezákonné,  navíc  nevypovídá  nic  o schopnostech
uchazeče/čky a o jejím možném přínosu pro firmu.

6. Vytvářet  školení  a  vzdělávací  programy pro  ženy.  Pomoc  specializovaná  na
nedostatečně zastoupenou skupinu na pracovišti je žádoucí a zákon takové jednání
povoluje  (viz  Antidiskriminační  zákon).  Školení,  ale  i  mentoring  a  koučing
pomáhající ženám umožní vyrovnat se s tím, že se pohybují v převážně mužském
prostředí (v „mužských“ oborech, nebo na vedoucích pozicích a při vstupu na ně),
často jim tak chybí vzory, které by mohly následovat.

7. V neposlední  řadě  je  třeba  věnovat  pozornost  výši  platů  zaměstnanců  a
zaměstnankyň. Rozdílné platy za stejnou práci a na stejné pozici jsou považovány
za  přímou  diskriminaci,  která  je  nezákonná. K diskriminaci  však  dochází  i
v případě, kdy je jednomu pohlaví bezdůvodně přisuzována vyšší odměna za práci,
či  jsou  poskytovány  některé  další  výhody  spojené  často  s předsudky,  například
poskytování  služebního  telefonu  či  automobilu  pouze  mužům  s diskriminačním
odůvodněním že například „ženy za volant nepatří“ atd.

V níže uvedené tabulce si můžete vést přehled o tom, které ze zmíněných bodů jste
již ve své firmě podnikl/a. Nezapomeňte přitom, že proces prosazování rovných
příležitostí má být kontinuální a proto byste jednotlivé kroky měl/a plnit neustále.
Tabulka  proto  slouží  pouze  k vedení  si  počátečního  přehledu  o  tom,  kterým
oblastem jste  se  již  v rámci  prosazování  RP věnoval/a  a  které  úkoly  vás  ještě
čekají.  

MŮJ Přehled o plnění jednotlivých kroků:

Úkol 

1. Rozhodnutí = chci zavést rovné příležitosti pro muže a ženy     

2. Pravidelný sběr dat a vytváření statistik

3. Objednávka genderového auditu u odborníků/nic na gender problematiku

4. Implementace návrhů z genderového auditu
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Součástí každého kroku musí současně být aktivní vysvětlování zaváděné politiky
zaměstnancům/kyním (školení atd.), aby pochopili změny, které budete provádět a
současně, aby mohli aktivně využívat jednotlivých přijatých opatření.
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KAPITOLA 5

Co znamená slaďování pracovního a rodinného života
Jde o „označení postojů a v návaznosti  na tuto oblast i právních předpisů, které
zohledňují  požadavky  zaměstnanců  a zaměstnankyň  udržet  si  profesní  růst  a
zároveň  se  věnovat  výchově  dětí,  péči  o  blízké  osoby,  osobním zájmům apod.
(Gender studies, 2009)“

Pomoc  zaměstnancům  a  zaměstnankyním  slaďovat  pracovní  a  osobní  život  ze
strany  zaměstnavatele  je  především  jeho  dobrou  vizitkou,  a  to  jak  směrem
k potenciální  kvalitním  zaměstnancům  a  zaměstnankyním,  ale  také  ke
spotřebitelům a spotřebitelkám firemních služeb či produktů.

Možnost slaďování přináší zaměstnavateli/zaměstnavatelce:

 efektivnější výkon zaměstnaných 
 loajální pracovní sílu 
 nižší fluktuaci zaměstnaných
 možnost získat kvalitní pracovní sílu
 dobrou vizitku firmy
 vyšší finanční zisky firmy vyplývající ze dříve jmenovaného

Jak mohu jako zaměstnavatel/ka přispět ke slaďování pracovního a osobního
života svých zaměstnanců a zaměstnankyň?

 poskytováním flexibilních pracovních míst všem zaměstnaným – ideální je
vytvořit pravidla pro poskytování těchto úvazků, jako například postup, jak
o  flexibilní  úvazek  požádat  (na  koho  se  obrátit  atd.).  Nespoléhat  se  na
osobní domluvu, a to ani v malých firmách.

 umožnění práce z domova, alespoň na několik hodin v týdnu
 poskytováním zaměstnaneckých  výhod,  příspěvků na různé  kulturní  akce

atd.
 pořádáním firemních akcí tak, aby na ně měly přístup nejen zaměstnanci, ale

i zaměstnankyně 
 akce konané ve večerních hodinách může vylučovat především ženy,

neboť  ty  jsou  v naší  společnosti  stále  stereotypně  vnímány  jako
pečovatelky, a očekává se tedy, že se večer budou věnovat rodině

 tematické  zaměření  akcí  může  explicitně  vylučovat  ženy  –  např.
„Chlapi jdou na pivo“

 zaváděním firemních školek, nebo poskytováním příspěvků zaměstnancům
a zaměstnankyním příspěvek na hlídání dítěte

  a další
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KAPITOLA 6

Druhy flexibilních pracovních úvazků a na co si dát pozor2

Jak je na tom Vaše firma s poskytováním flexibilních pracovních úvazků? Pokuste
si zodpovědět následující otázky:

Co jsou flexibilní pracovní úvazky (FPÚ) a jaké existují druhy FPÚ?

___________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________
________

Které druhy FPÚ jako zaměstnavatel/ka poskytuji svým zaměstnanců/kyním?

___________________________________________________________________
________

Poskytuji FPÚ  všem zaměstnaným (zakotveno ve vnitřních firemních předpisech)

                              po osobní dohodě se zaměstnancem/kyní

Co je cílem flexibilních pracovních úvazků?

___________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________
________

Jaké výhody poskytují FPÚ mně jako zaměstnavateli?

___________________________________________________________________
________

___________________________________________________________________
________

Co mi, jako zaměstnavateli/lce brání poskytovat FPÚ?

___________________________________________________________________
________

2 Kapitola vychází z článku publikovaného 23. ledna 2013 v rámci projektu „Zpátky do zaměstnání“ na adrese:
http://www.praemia.cz/zpatky/cz.php?txt=gender-clanky&detail=5

25



___________________________________________________________________
________

Jak to mohu změnit? 

1. _______________________________________________________________
_________

2. _______________________________________________________________
_________

3. _______________________________________________________________
_________
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Proč flexibilní pracovní úvazky?
Cílem  poskytnutí  flexibilních  pracovních  úvazků  je  především  umožnit
zaměstnankyním  a zaměstnancům  sladit  pracovní  a  rodinný  život.
Zaměstnavatel se přitom nemusí ohlížet pouze na to, zda jeho zaměstnanec/kyně
má  dítě,  ale  může  poskytovat  flexibilní  pracovní  úvazky  všem bez  ohledu  na
soukromý  život  zaměstnaných  osob.  Výhodou  zaměstnavatele  při  poskytování
flexibilních pracovních úvazků je možnost maximálního využití schopností všech
zaměstnaných.  Je však třeba dávat pozor na to,  aby flexibilita  práce neměla na
zaměstnané spíše negativní dopady!3 

Co vůbec flexibilní pracovní úvazek znamená?
Flexibilními  pracovními  úvazky  „označujeme  takové  úpravy  pracovní  doby  či
pracovního poměru,  které dávají  oběma stranám větší manévrovací  prostor než
klasická pracovní smlouva s fixní pracovní dobou [LMC EU, 2012].“

POZOR! Flexibilní uspořádání pracovní doby neznamená takový typ úvazku, kdy
flexibilita  zaměstnance  slouží  pouze  ve  prospěch  zaměstnavatele.  Příkladem
z praxe  může  být,  že  zaměstnanec  funguje tzv.  na  zavolání.  Takové uspořádání
rozhodně  není  výhodné  pro  obě  strany.  Zaměstnance  omezuje  jak  v dalším
profesním životě, tak ve slaďování práce a rodinného života.

Možnosti zaměstnávání
Flexibilní pracovní úvazky je možné rozdělit podle několika kritérií. Níže můžete
nalézt základní přehled:

1) Pracovní doba: částečné úvazky, pružná pracovní doba, práce na směny, konto 
pracovní doby, zhuštěný pracovní týden, pracovní doba přizpůsobená školnímu 
roku a další.

Dělení typu pracovní doby podle zákoníku práce podle délky období, za které
se musí  požadovaná pracovní  doba odpracovat:  pružný pracovní  den,  pružný
pracovní týden a pružné čtyřtýdenní pracovní období.

2) Pracovní místo: práce z domova, sdílení pracovního místa (jednoho fyzického 
místa na pracovišti), práce na dálku a další.

3) Druh pracovní smlouvy: dohody o provedení práce, dohody o provedení 
pracovní činnosti, smlouvy na dobu určitou a další.

3 Více v článku „Flexibilní pracovní úvazky: pozitiva a úskalí“, který najdete na webových stránkách projektu
Zpátky do zaměstnání.
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Vybrané flexibilní pracovní úvazky v bodech:

Práce z domova
 ze zákona

- možná pouze po souhlasu jak zaměstnavatele, tak zaměstnance
- možná pouze v rámci pracovněprávního vztahu
- zaměstnavatel nesmí kontrolovat zaměstnance bez jeho souhlasu na místě 
výkonu práce jiném než je pracoviště zaměstnavatele 
- za pracovní úraz při výkonu práce nese zodpovědnost zaměstnavatel

 je vhodná 
- v zaměstnání, kde je možné jasně stanovit množství odvedené práce za hodinu 
a průkaznost odvedené práce (např. administrativní práce, IT odvětví, 
překladatelství, učitelství, montážní a manuální práce atd.)
- s kombinací s prací v zaměstnání dle dohody (udržování kontaktu 
s pracovištěm)

 je výhodná
- pro zaměstnance a zaměstnankyně pečující o děti mladší 4let (současně mohou 
dostávat rodičovský příspěvek)

 na co si dát pozor
- hodnocení výkonu zaměstnanců musí být dobře nastaveno, aby například 
zaměstnavatel neměl tendenci lépe hodnotit zaměstnance, jejichž pracovní 
nasazení má šanci hodnotit na pracovišti a může tak přehlížet přesčasy, které 
dělá ten/ta pracující z domova

Zkrácený (částečný) pracovní úvazek

 ze zákona
- je zaměstnavatel povinen poskytnout na žádost zaměstnance či zaměstnankyně
pečující o dítě mladší 15 let, těhotné zaměstnankyni, či osobě, která dlouhodobě
sama pečuje o osobu závislou
- pracovní doba v rámci pracovní smlouvy nepřekračuje 40hodin týdně
- práce přesčas - je možná pouze po dohodě se zaměstnancem 
                        - příplatek za práci přesčas či nárok na náhradní volno je možné 
pouze po odpracování více jak 40hod/týdně.
- zaměstnanci/kyni náleží plat, který odpovídá délce pracovní doby

 může být:
a) pravidelný - př. 5x týdně 4 hodiny
b) flexibilní  -  př.  20hodin  týdně s  časovým rozložením práce  dle  dohody se
zaměstnancem

 je vhodná
- především pro osoby vracející se na pracovní trh, neboť umožní sladit pracovní
a osobní život
- zaměstnavatel je však oprávněn zkrácené pracovní úvazky nabídnout všem 
zaměstnancům, kteří o to požádají

 k zamyšlení
- z dlouhodobého hlediska není považována za perspektivní, co se týče např. 
kariérního růstu (přitom i manažeři a manažerky a vedení tyto formy práce 
mohou využívat)
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- je považována zaměstnavateli za nestandardní a je často chápáno jako 
argument pro výpověď zaměstnance při snižování stavů, zaměstnavatel se tak 
může mnohdy připravit o loajálního a kvalitního pracovníka, který pouze nemá 
snadné rodinné podmínky pro věnování veškerého svého času práci.

Stlačený pracovní týden
- pracovní doba, kterou zaměstnanec/kyně odpracuje například ve čtyřech dnech
(4x10 hodin) 
- délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin
- za práci přesčas náleží zaměstnané/mu příplatek nebo pracovní volno
- právo na dovolenou má zaměstnanec/kyně jako při plném klasickém pracovním
úvazku (tedy jakoby pracoval/a všech 5 dní v týdnu)

Sdílené pracovní místo (job-sharing) 
 ze zákona

- je shodné s částečným úvazkem
- je práce dvou či více zaměstnanců na jednom pracovním místě (sdílená náplň
práce)

 je potřeba
- kvalitní komunikace mezi zaměstnanci/kyněmi a zaměstnavatelem
- dohody o kompetencích, pracovní době a obsahu práce

 výhody
- zastupitelnost při nemoci jednoho ze zaměstnaných
- vícenásobná kontrola
- využití více znalostí a schopností
- zisk kvalifikovaných zaměstnanců, kteří by na práci na plný úvazek neměli čas
- možnost využívat v kombinaci s prací z domova

 rizika
- nedostatečná komunikace
- náročnější organizace práce pro manažera či vedoucího
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Sociální dumping
je  koncept  EU  označující  zneužívání  flexibilních  forem  zaměstnání  v neprospěch
zaměstnaných. Příkladem může být „nepřijatelné snižování nákladů na pracovní sílu dosažené
především  obcházením  příslušné  právní  úpravy  (…)  a  snižováním  pracovněprávních
standardů.“ (ČMKOS)



Souhrnem: pozitiva a úskalí flexibilních pracovních úvazků.

Flexibilní  pracovní  úvazky  mají  smysl,  pouze  pokud  jsou  využívány  zejména
zaměstnavateli správně a jsou tak oboustranně výhodné jak pro zaměstnavatele, tak
pro zaměstnance. Současně sebou může zavádění flexibilních pracovních úvazků
přinést  určitá  úskalí  či  situace,  na  které  je  potřeba  při  implementaci  rovných
příležitostí pro muže a ženy pamatovat. 

Výhody 
Vzhledem  k tomu,  že  zaměstnavatel  vyjde  zaměstnaným  vstříc  při  slaďování
pracovního  a osobního  života,  tedy  je  ochoten  přizpůsobit  délku  pracovní  doby
nebo/a současně  také  přizpůsobit  místo  a  čas  výkonu  práce  zaměstnaného
s ohledem  na  možnosti  firmy,  přispívá  k vyšší  spokojenost  zaměstnaných.  Tím
dochází  ke  snížení  fluktuace  zaměstnaných  a vytvoření  produktivnějšího
a efektivnějšího pracovního prostředí, což vede k vyšší ziskovosti firmy. 

Výhody pro zaměstnavatele
 zvýšená  spokojenost  zaměstnanců  a  zaměstnankyň  mající  vliv  na  loajalitu

k firmě
 získání kvalitních zaměstnankyň/ců a jejich nízká fluktuace
 zvýšení produktivity
 dobrá pověst firmy a zvýšení její konkurenceschopnosti
 méně absencí

Výhody pro zaměstnance/kyně
 Úspora času dojížděním do práce, které může věnovat práci, nebo naopak své

rodině;
 Lepší  možnost  zajistit  si  hlídání  dětí  –  například  střídání  se  o  děti  s

partnerem/partnerkou, nebo s jinými ženami/muži v obdobné situaci;
 Přizpůsobení pracovní doby provozní době předškolního zařízení;
 Větší šance věnovat čas nejen dětem a rodině,  ale také sobě sama a svému

rozvoji, ale i odpočinku;
 Slaďování pracovního, rodinného a soukromého života se týká jak žen, tak i

mužů!

Pamatujte!
 Zaměstnávání na flexibilní pracovní úvazky je  náročnější pro management

firmy a je proto třeba mít na paměti, že při zavedení flexibilních pracovních
úvazků  bude  třeba  zvýšit  aktivitu  managementu  v organizaci  „času,  priorit
a dodržování termínů“. 

 Současně je třeba se vyvarovat takovým aktivitám, které by byly  prospěšné
pouze  pro  zaměstnavatele.  Nesmí  dojít  například  k tomu,  že  bude
zaměstnané/mu přidělena práce, která svým obsahem bude přesahovat pracovní
úvazek, na který byla sepsána smlouva.

30



 Smlouvy na dobu určitou by měly opět vycházet z oboustranné výhodnosti
(pro zaměstnavatele i zaměstnané). V opačném případě by tento typ pracovní
smlouvy mohl spíše přinášet negativa, jako je strach zaměstnaných o budoucí
zaměstnání, nebo naopak neefektivní práce zaměstnaných.
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Slovník pojmů

Genderově integrovaná organizace

jsou podle Křížkové a Pavlici (2004) organizace uznávající a aktivně prosazující
principy genderové rovnosti a to jak v rámci firemní kultury, tak v rámci procesů,
které se v této organizace dějí. Podle zmíněné autorky a autora to znamená v praxi,
„že  v těchto  podnicích  nemůže  být  nikdo  zvýhodňován  či  znevýhodňován  na
základě pouhé skutečnosti,  že je muž anebo žena. (Křížková, Pavlica2004: 38)“
Takto nastavená organizace se chová tak, že její cíle reflektují  potřeby a zájmy
různých skupin zaměstnanců, přitom spory chápe jako nevyhnutelné a řeší je tak,
aby byla tato řešení výhodná pro všechny zúčastněné osoby. Vedení firmy přitom
chápe  jako  zodpovědné  (z  pozice  moci)  za  zabezpečování  rovných  příležitostí
mužů a  žen na pracovišti  (viz  také  Antidiskriminační  zákon),  ale  také  v rámci
společenské  zodpovědnosti  (řady  norem  ISO  9000).  Chápe  tedy  organizaci  za
zodpovědnou  za  další  vývoj  společnosti,  například  co  se  týče  kultury  a  jejích
hodnot ve vztahu k genderu.

Gender mainstreaming

Gender  mainstreaming  je  strategie  Evropské  unie  (zakotvená  v  Amsterodamské
smlouvě, r. 1997), která má sloužit k realizaci rovných příležitostí pro ženy a muže,
a to jak v institucích, tak organizacích a v politice. 

Gender  mainstreaming  však  může  být  nedílnou  součástí  každého
rozhodovacího procesu v organizaci/firmě. Gender mainstreaming v praxi znamená,
že by měly být zváženy všechny možné dopady každého rozhodnutí v rámci firmy
na  rovnost  žen  a  mužů,  a  to  nejen  zaměstnanců/kyň,  ale  také  klientů/tek  či
společnosti obecně. 

Pokud  se  zaměstnavatel  rozhodne  využívat  Gender  mainstreaming  jako
strategii, měl by ji uplatňovat jak při plánování, realizaci, ale také by měl zpětně
kontrolovat  a zhodnocovat,  zda  nedošlo  vlivem  určité  změny  k negativním
dopadům na rovnost  příležitostí  mužů a žen.  [Blickhäuser,  A. a von Bargen,  H.
2007: 1-2]

Genderový audit

Na rozdíl  od  auditu  finančního  se  genderový  audit  zaměřuje  na  rozvoj,  nikoli
obávanou kontrolu firmy. Cílem genderového auditu je, za použití různých metod,
„diagnostikovat  stav  genderové  rovnosti  ve  firmě  a  poskytnout  důvěryhodné
podklady pro další směřování v dané oblasti“ [Machovcová 2009, online]. 
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