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Abstrakt 

Cílem analýzy realizované v rámci Operačního programu Zaměstnanost projektu 

„Vzděláváním úředníků a osvětou zaměstnavatelů k prevenci diskriminace na trhu práce 

v Moravskoslezském, Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji“ (číslo projektu 

CZ.03.1.51/0.0/16_061/0003069), který je realizovaný od listopadu 2016 do října 2018, 

bylo zpracovat rozbor trhu práce v regionech a doplnit ji o výzkum připravenosti firem 

na aplikaci antidiskriminačních pravidel. 

Pro analýzu trhu práce byly zpracovány dostupné statistické údaje, které ukazují 

geopolitické a ekonomické charakteristiky cílových krajů (Moravskoslezský, 

Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj). Postavení těchto cílových krajů bylo srovnáno 

s dalšími kraji v ČR z hlediska počtu obyvatel a míry nezaměstnanosti. Analýza se dále 

zaměřuje na údaje od roku 2010 týkající se počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání 

v evidenci úřadu práce, podílu nezaměstnaných osob, počtu volných pracovních míst 

v evidenci úřadu práce, počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci ÚP 

na jedno pracovní místo, průměrné hrubé mzdy a medián hrubé měsíční mzdy 

dle pohlaví. 

V další části je zpracována genderově senzitivní analýza připravenosti firem na realizaci 

opatření vedoucích k zamezení diskriminace. Zvolenou metodou bylo dotazníkové šetření, 

které probíhalo od 14. února do 31. března 2017. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 

128 zástupců/zástupkyň firem z oslovených 664 organizací v cílových krajích. Výzkum 

se zaměřil na zjišťování rovného zacházení s ženami a muži v závislosti na velikosti firmy, 

původu vlastnictví a pohlaví respondentů. 

Hlavním zjištěním analýzy bylo, že firmám v cílovém regionu chybí informovanost 

o problematice genderu. Zavedení genderových normativních opatření se firmy brání, 

nastavení jednotných antidiskriminačních pravidel považují za nezdravé pro chod 

organizace. Z hlediska pohlaví se postoje firem nelišily. Muži respondenti jsou ve svých 

odpovědích více kategoričtí než ženy respondentky.  

Mírně vyšší aktivita při aplikaci postupů a opatření rovného zacházení s muži a ženami 

byla vysledována u velkých firem a firem se zahraničním vlastníkem. Tyto společnosti 

mají genderová opatření často ukotvena ve firemních standardech. Oblasti, ve kterých 

firmy častěji uplatňují rovný přístup, jsou především udržování kontaktu 

se zaměstnanci/zaměstnankyněmi na mateřské/rodičovské dovolené a jejich přednostní 

vzdělávání po návratu do práce, rovné odměňování a slaďování pracovního a rodinného 

života. 

 

 

 



 

 

Abstract 

The objective of the analysis carried out within the framework of the Operational Program 

Employment of the project "Training of Officials and Empowerment of Employers 

to Prevent Labour Market Discrimination in the Moravskoslezský, Jihomoravský, 

Olomoucký and Zlínský Region" (project number CZ.03.1.51/0.0/16_061/0003069) was 

to prepare analysis of labout market in these regions and to complement it with research 

into the research of companies to apply anti-discrimination rules. 

For the analysis of the labor market, the available statistical data, which show 

the geopolitical and economic characteristics of the target regions (Moravskoslezský, 

Jihomoravský, Olomoucký and Zlínský kraj), were processed. The status of these target 

regions was compared with other regions in the Czech Republic in terms of the number 

of inhabitants and the unemployment rate. The analysis also focuses on data from 2010 

on the number of achievable job seekers in the labour office, the share of unemployed 

persons, the number of vacancies in the labour office, the number of achievable job 

seekers in the employment register per job, the average gross wages and the median 

gross monthly wage by sex. 

In the next part, a gender-sensitive analysis of the preparedness of companies 

for the implementation of measures leading to non-discrimination is elaborated. 

The chosen method was a questionnaire survey, which ran from 14 February to 31 March 

2017. The questionnaire survey was attended by 128 representatives of companies from 

the 664 organizations addressed in the target regions. Research has focused 

on identifying the equal treatment of women and men, depending on the size 

of the company, the property of the company and the gender of the respondents. 

The main findings of the analysis were that companies in the target region have lack 

of gender awareness. Companies defend themselves the implementation of gender 

normative measures, setting united antidiscrimination rules feel as unhealthy 

for companies. In terms of gender of respondents, the attitudes of companies was 

not different. Men respondents are more categorical in their responses than female 

respondents. 

A slightly higher activity in the application of procedures and measures for equal 

treatment of men and women was traced to large companies and companies with 

a foreign owner. These companies often have own gender standards. Areas where 

companies are more likely to have equal access are primarily keeping in touch with 

employees on maternity/parental leave and their preferential education on return 

to work, equal pay and balance of work and family life. 
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1 Úvod – firemní společnost v kontextu genderu 

Rovné příležitosti a (anti)diskriminace jsou stěžejními tématy moderní společnosti a jsou 

zakotveny v české i evropské legislativě. Jedním z ústavně-právních dokumentů, 

ve kterých jsou tato témata zahrnuta, je Listina základních práv a svobod. Zákaz 

diskriminace je obsažen v pracovně-právních předpisech, zákoníku práce a v zákoně 

o zaměstnanosti. Legislativně diskriminaci v České republice ošetřuje antidiskriminační 

zákon (Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 

před diskriminací a o změně některých zákonů). 

Personalisté a zaměstnavatelé se těmito zákony musí řídit. V současné době je 

diskutována řada genderových normativních opatření a strategií. Přistupují firmy aktivně 

k zavedení změn a opatření v oblasti rovného přístupu nebo představitelé společností 

odkládají řešení genderové problematiky na dobu, kdy bude nezbytné? Jsou vůbec firmy 

připraveny na změny v genderové oblasti a na aplikaci antidiskriminačních pravidel? 

Jaká je současná praxe zaměstnavatelů při zavádění genderových postupů a opatření?  

Tyto otázky si klade genderově senzitivní analýza, kterou vypracoval Klub personalistů 

Moravy a Slezska (KPMS) v rámci Operačního programu Zaměstnanost v projektu 

„Vzděláváním úředníků a osvětou zaměstnavatelů k prevenci diskriminace na trhu práce 

v Moravskoslezském, Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji“ (číslo projektu 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_61/0003069). Výzkumem chce KPMS přispět k potřebě řešit 

problematiku genderové a vícečetné diskriminace a toto téma zviditelnit mezi řídícími 

pracovníky stěžejních společností na Moravě a ve Slezsku. Cílem výzkumu bylo 

analyzovat rovné zacházení s ženami a muži v závislosti na velikosti firem, na původu 

vlastníka společností a s ohledem na pohlaví respondentů. 

Analýza je doplněna o základní charakteristiky cílového regionu a vyhodnocuje trh práce 

v Moravskoslezském, Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji s ohledem na počet 

obyvatel, míru nezaměstnanosti, počty pracovních míst v evidenci úřadů práce a výši 

mezd podle pohlaví. Výstupem je kapitola „Cílový region a základní ukazatele trhu 

práce", která dokresluje současnou situaci trhu práce s ohledem na pohlaví 

ze statistického hlediska. 

Výsledky analýzy mapují současnou situaci u zaměstnavatelů s ohledem na rovnost žen 

a mužů a ukazují, že tato oblast se stále potýká s neochotou zaměstnavatelů zavést 

dobrovolně změny a opatření na podporu rovného zacházení s ženami a muži. 
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2 Teoretická část – vymezení pojmů 

Cílem této kapitoly je vysvětlení klíčových pojmů a termínů, které souvisí 

s problematikou genderu a rovného zacházení.  

 

Antidiskriminační zákon (zákon č. 198/2009 Sb.) 

Zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a v návaznosti na Listinu 

základních práv a svobod a mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu, blíže 

vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace. Vymezuje pojmy přímá 

a nepřímá diskriminace. 

 

Přímá diskriminace 

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. 

 

Nepřímá diskriminace 

Jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo 

praxe je z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, 

zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru 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. 

 

Desegregace trhu práce 

Politiky, které si kladou za cíl omezit nebo odstranit vertikální a horizontální segregaci 

pracovního trhu. 

 

Segregace zaměstnání horizontální 

Rozdělení pracovního trhu na sektory/typy zaměstnání, v nichž dochází ke koncentraci 

žen nebo mužů. Tato segregace je často doprovázena odlišným finančním ohodnocením 

jednotlivých zaměstnání a sektorů. 
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Segregace zaměstnání vertikální 

Koncentrace žen a mužů na odlišných stupních zaměstnání ve smyslu úrovně 

odpovědnosti a pozice. Nerovný přístup k funkčnímu postupu, k rozhodovacím pozicím, 

jak v zaměstnání, tak ve veřejném životě. 

 

Gender 

Pojem gender původně v angličtině znamená „rod“. Ve společenských vědách se tento 

pojem začal více používat od 90. let 20. století. Společnost a kultura působí rozdílně 

na muže a ženy, což vede k sociálně konstruovaným rozdílům v jejich chování, očekávání 

a postojích. Jde tedy o soubor očekávání a norem, které jsou jiné pro muže a jiné pro 

ženy a podle kterých se očekává, že se jednotlivé „gendery“ budou chovat. Někdy je 

„gender“ nazýván „sociálním pohlavím“. 

 

Genderové role 

Role, které jsou očekávány od osoby na základě jejího genderu. Jako očekáváme určité 

projevy pohlaví v rámci biologie, stejně tak očekáváme určité projevy genderu v rámci 

společnosti. Genderové role se vytvářejí a utvrzují zejména v oblasti rodiny, vzdělávacího 

systému, zaměstnání a celospolečenských norem a hodnot. Neplníme-li patřičné role, 

zejména pokud přebíráme role, které jsou připisovány opačnému pohlaví, vystavujeme 

se různým druhům společenských sankcí.  

 

Genderově senzitivní (citlivá) analýza 

Sběr údajů dělených podle pohlaví a genderově senzitivní informace o předmětné 

populaci. Genderově senzitivní analýza diagnostikuje rozdíly mezi ženami a muži 

v podmínkách, potřebách, úrovni participace, přístupu ke zdrojům a vývoji, kontrole 

majetku, rozhodovacích pravomocích atd. v kontextu jim určených genderových rolí. 

 

Genderové stereotypy 

Tradiční a často diskriminační představa o typicky mužských a ženských vlastnostech, 

rolích a pozicích žen a mužů ve společnosti. 

 

Genderový mainstreaming 

Metoda k odstraňování nerovnosti mezi pohlavími, kdy ve všech koncepčních, 

rozhodovacích a vyhodnocovacích procesech se ve všech fázích jejich přípravy 

a provádění jako jedno z hodnotících hledisek používá i hodnocení pozitivního nebo 

negativního dopadu rozhodnutí na muže a na ženy (genderová analýza). 
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Genderově neutrální opatření 

Nevedou ke zvýhodnění nebo ke znevýhodnění žen nebo mužů při jakékoliv činnosti, 

ve vztazích nebo příležitostech, anebo nemají žádný vliv na rovné příležitosti žen a mužů. 

 

Kvóty 

Opatření na podporu vyrovnanějšího zastoupení žen a mužů za účelem dostat větší počet 

žen do důležitých rozhodovacích pozic. Směrnici, která by k tomu vedla, prosazovala 

v Evropské komisi eurokomisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů 

Eva Jourová. Původní záměr počítal s tím, že by ženy měly být v dozorčích a správních 

radách velkých firem obchodovaných na burzách zastoupeny alespoň ze 40 %. Schváleno 

bylo řešení, kdy by firmy v případě, kdy se o pracovní pozici uchází dva stejně 

kvalifikovaní zájemci, měly brát ohled na spravedlivé zastoupení obou pohlaví. 

 

Platová transparentnost 

Zveřejňování platů mezi zaměstnanci. Cílem platové transparentnosti je snížit nerovné 

odměňování žen, kdy za stejnou práci by měla být pobírána stejná odměna bez ohledu 

na pohlaví.  

 

Projekt 22 % k rovnosti 

Projekt pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí, který se zabývá dopady 

nerovného odměňování na jednotlivce, rodiny, firmy a instituce i společnost jako celek. 

Název odkazuje k rozdílu v průměrné hodinové odměně žen a mužů. Projekt bude trvat 

do roku 2020. 

 

Rovné příležitosti pro muže a ženy 

Odstranění překážek na základě pohlaví v ekonomické, politické a sociální oblasti. Patří 

sem např. zajištění rovných příležitostí na trhu práce, vytváření podmínek pro slaďování 

pracovního a rodinného života, podpora účasti žen v rozhodovacích procesech aj. 

 

Rovné zacházení s muži a ženami 

Neexistence žádné přímé nebo nepřímé diskriminace na základě pohlaví. 

 

Rovné zacházení a zákaz diskriminace v české legislativě 

Rovné zacházení a zákaz diskriminace upravuje v české legislativě zákon 262/2006 Sb., 

zákoník práce §16. 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 
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dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. V pracovněprávních vztazích je 

zakázána jakákoli diskriminace. 

Při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána jakákoli diskriminace (zákon č. 

435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti §4).  

 

Slaďování pracovního a rodinného života 

Organizace pracovního prostředí tak, aby umožňovalo kombinaci pracovních a rodinných 

povinností pro ženy i pro muže a sladit péči o děti s uplatněním v zaměstnání. Týká 

se přístupu zaměstnanců/zaměstnankyň k pracovnímu a osobnímu životu a strategií a 

politik zaměstnavatelů. Řešením je zavádění flexibilních pracovních režimů - práce na 

zkrácený pracovní úvazek (part time working), pružná (klouzavá) pracovní doba 

(flexitime), práce z domova (homeoffice), práce na zavolání (call on working), sdílení 

pracovního místa (job-sharing), střídání pracovního místa (job-rotation), stlačený 

pracovní týden/týdny (compressed work-weeks) nebo zaměstnávání prostřednictvím 

zprostředkovatelských agentur (subcontracting) a poskytování dalších možností 

zaměstnaneckých výhod.  

 

Vzhledem k tomu, že statistiky trhu práce používají data různých konstrukcí a navíc 

v průběhu doby sledovaného časového období došlo ke změně některých z nich, uvádíme 

vymezení termínů, které v analýze používáme: 

 

Nezaměstnaní 

Všechny osoby patnáctileté a starší, které ve sledovaném období byly bez práce, aktivně 

ji hledaly a byly připraveny k nástupu do zaměstnání nejpozději do 14 dnů. 

 

Podíl nezaměstnaných osob  

Podíl vyjádřený v procentech, kde v čitateli je počet dosažitelných, neumístěných 

uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let, občanů ČR a občanů EU, vedených úřady 

práce podle bydliště uchazeče ke konci sledovaného měsíce a jmenovatel tvoří počet 

obyvatel ve věku 15-64 let z bilance obyvatel, tj. počet všech obyvatel, kteří mají 

na daném území trvalé bydliště. Ukazatel „Podíl nezaměstnaných osob“ nahradil od roku 

2013 do té doby zveřejňovanou „míru registrované nezaměstnanosti“. 

 

Neumístění uchazeči o práci  

Občané bydlící na příslušném území, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném vztahu 

k zaměstnavateli, ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost a požádali úřad 

práce o zprostředkování vhodného zaměstnání.   
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Dosažitelní uchazeči o práci  

Uchazeči o zaměstnání, kteří při nabídce vhodného pracovního místa mohou 

bezprostředně nastoupit do zaměstnání, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou 

objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči 

o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, 

kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé 

zaměstnání, a dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým 

je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené. 

 

Průměrná hrubá měsíční mzda 

Podíl mezd bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho přepočteného 

zaměstnance. Jedná se o přepočet průměrného evidenčního počtu zaměstnanců 

ve fyzických osobách podle délky jejich pracovních úvazků na zaměstnavatelem 

stanovenou (plnou) pracovní dobu. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního 

zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje 

o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba 2/3 zaměstnanců mají mzdu 

nižší, než je celostátní průměr.  

 

Medián hrubé mzdy  

Představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení; to znamená, 

že polovina hodnot mezd je nižší a druhá polovina je vyšší než medián. Na rozdíl 

od průměrné mzdy, která je vypočtena na základě podkladů z podnikového výkaznictví, 

se medián odvozuje ze statisticko-matematického modelu na podkladě výběrového 

šetření, protože podnikové výkazy obsahují jen agregované údaje za celý podnik nebo 

organizaci. 

 

Uchazeč o zaměstnání  

Fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání úřad práce, 

v jehož správním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek je 

úřadem práce zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání (§ 24 zákona č.435/2004 

Sb. O zaměstnání). 

 

Trh práce (Labour Market) 

Pomyslný prostor, ve kterém dochází ke střetu nabídky pracovních sil, tedy lidí, jejich 

schopností, předpokladů, dovedností a kvalifikace a poptávky ze strany zaměstnavatelů, 

kteří potřebují pro svůj chod pracovníky s odpovídajícími schopnostmi, dovednostmi 

a kvalifikací. Používaný výraz situace na trhu práce znamená, jaká je aktuální poptávka 

a nabídka trhu práce, zda je dostatek pracovních sil a příležitostí zaměstnání nebo ne. 
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3 Cílový region a základní ukazatele trhu práce  

Cílovým regionem naší studie jsou 4 kraje, které celou svojí plochou spadají na území 

Moravy a Slezska. Jedná se o Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj 

a Zlínský kraj. Plocha cílového regionu v této skladbě je 21 853 km2, což představuje 

27,71 % plochy celé České republiky a počtem 3 606 314 osob 34,09 % jejího 

obyvatelstva. Podíl žen na celkovém počtu žen v České republice je vyjádřen číslem 

34,21 % (1 839 673 žen). Cílový region je tvořen dvěma kraji, krajem Moravskoslezským 

a Jihomoravským, které mají jak velikostí, tak počtem obyvatel, ale především svým 

podílem na tvorbě hrubého domácího produktu České republiky významné postavení. 

Podíl na demografických a ekonomických ukazatelích státu dalších dvou krajů, 

Olomouckého a Zlínského, se pohybuje v mírném podprůměru v mezikrajovém srovnání. 

Hrubý domácí produkt, vytvořený kraji cílového regionu, je vyčíslen hodnotou 1 372 296 

mil. Kč a představuje 31,37 % tvorby HDP ČR. Zatímco podíl krajů cílového regionu 

na tvorbě HDP je vysoký (3. místo Jihomoravský kraj, 4. místo Moravskoslezský kraj, 

nebo průměrný (8. místo Zlínský kraj, 9. místo Olomoucký kraj), průměrná hrubá mzda 

za rok 2016 tento podíl na tvorbě HDP (až na Jihomoravský kraj na 3. místě) 

nekopírovala a kraje obsadily 7. (Moravskoslezský), 12. (Olomoucký) a 13. místo (kraj 

Zlínský). Zcela specifické je postavení cílových krajů z pohledu nezaměstnanosti, která 

je, s výjimkou Ústeckého kraje, nejvyšší nebo skoro nejvyšší ve státě. Tyto údaje 

dokládá Tabulka 1. 

Tabulka 1: Podíl nezaměstnaných k 28. 2. 2017 (zdroj ČSÚ) 

 

 

Na následujících stranách této kapitoly uvedeme základní geografické, demografické, 

ekonomické a sociální charakteristiky jednotlivých krajů cílového regionu a dále 

Kraj 
% 

nezaměstnanost 
Pořadí krajů 

Hlavní město Praha 3,26 % 1 

Jihočeský kraj 4,43 % 7 

Jihomoravský kraj 6,06 % 12 

Karlovarský kraj 5,35 % 3 

Kraj Vysočina 5,07 % 9 

Královéhradecký kraj 3,72 % 4 

Liberecký kraj 5,16 % 10 

Moravskoslezský kraj 7,30 % 13 

Olomoucký kraj 5,98 % 11 

Pardubický kraj 4,04 % 5 

Plzeňský kraj 3,49 % 2 

Středočeský kraj 4,27 % 6 

Ústecký kraj 7,79 % 14 

Zlínský kraj 4,93 % 8 

Celkem ČR 5,10% X 
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se budeme zabývat genderově senzitivní analýzou dat získaných z veřejně dostupných 

údajů MPSV, úřadů práce, Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a především Českého 

statistického úřadu (ČSÚ). 

3.1 Základní charakteristiky krajů cílového regionu 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  

Obrázek 1: Poloha Moravskoslezského kraje (zdroj: Cenová mapa ČR) 

 

 

Moravskoslezský kraj se nachází v nejvýchodnější části České republiky. Rozloha kraje 

je 5 427 km2, což představuje 6,88 % území celé České republiky. Kraj se svou velikostí 

řadí na 6. místo v mezikrajovém srovnání. Kraj sousedí na jihu se Zlínským krajem, 

na západě s Olomouckým krajem, na severu tvoří státní hranice s Polskem a na východě 

se Slovenskem. Moravskoslezský kraj se skládá z 6 okresů – Bruntál, Opava, Nový 

Jičín, Ostrava-město, Karviná a Frýdek - Místek. V kraji se nachází celkem 300 obcí, 

z čehož je 22 obcí s rozšířenou působností, 30 obcí s pověřeným úřadem, 35 měst, 

5 statutárních měst a 3 městyse. Zároveň však patří k regionům s nejmenším počtem 

sídel. Ve srovnání s ostatními kraji ČR mají méně sídel než Moravskoslezský kraj pouze 

Karlovarský (132) a Liberecký kraj (215). Celkem v kraji žije 1 209 879 obyvatel 

(k 31. 12. 2016). Moravskoslezský kraj je po Hlavním městě Praha a Středočeském kraji 

3. nejlidnatějším krajem ČR. Rovněž počtem žen (616 815) se kraj řadí na 3. místo v ČR. 

Podíl žen (50,99 %) na počet obyvatel je vyšší než průměr státu (50,84 %) Hustotou 

osídlení (224 obyvatel na km2) patří Moravskoslezskému kraji 2. místo v ČR (za Hlavním 

městem Prahou). V obcích do 499 obyvatel žijí pouhé 2 % obyvatel, zatímco takřka 
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61 % obyvatel žije ve městech s více než 20 000 obyvateli. Nejvíce obyvatel žije 

v sídelním městě Ostravě (289 420 k 1. 7. 2017). Ostrava je počtem obyvatel třetím 

nejlidnatějším městem ČR a druhým nejlidnatějším městem (po Brně) na Moravě. Mezi 

další velká města nad 50 000 obyvatel patří Havířov, Karviná, Frýdek - Místek a Opava. 

Moravskoslezský kraj je z hlediska geografie velmi rozmanitý. Na severu území je 

tvořen masívem Hrubého Jeseníku. Hory postupně přecházejí do Nízkého Jeseníku, 

náhorní plošiny a Oderských vrchů. Střed kraje je charakteristický hustým osídlením 

Opavské nížiny, Ostravské pánve a Moravské brány. Na jihovýchodě se povrch zvedá 

do Moravskoslezských Beskyd na hranici se Slovenskem a Slezských Beskyd na hranici 

s Polskem. Více než polovina území je tvořena zemědělskou půdou a na dalších 35 % 

území jsou rozprostřeny lesy, zejména v horských oblastech Jeseníků a Beskyd. V kraji 

se nachází velké zásoby nerostných surovin, především černé uhlí, zemní plyn, 

vápenec, žula, mramor, břidlice, štěrkopísky, písky a cihlářské jíly. Nejvyšším bodem je 

hora Praděd (1 491 m n. m.), která leží na hranici Olomouckého a Moravskoslezského 

kraje. Druhou nevyšší horou je Lysá hora v Moravskoslezských Beskydech s výškou 

1 323 m n. m. 

Moravskoslezský kraj patří ke krajům s významným ekonomickým potenciálem.   

Větší část Moravskoslezského kraje se již v době Rakouska - Uherska stala jednou 

z nejdůležitějších průmyslových oblastí střední Evropy. Jádrem je ostravsko-

karvinská průmyslová a těžební pánev, jejíž industrializace byla úzce spojena s využitím 

místního nerostného bohatství, zejména kvalitního koksovatelného uhlí a s navazujícím 

rozvojem těžkého průmyslu a hutnictví. Kraj je tak celostátním centrem hutní výroby, 

současně je zde soustředěna i těžba černého uhlí téměř celé produkce ČR, i když dochází 

k poklesu vytěženého množství. Vedle těchto tradičních odvětví se v kraji dále prosazuje 

výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, výroba dopravních prostředků a výroba 

chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken. I přes současný útlum těžkého 

strojírenství a dobývání nerostných surovin pracovala podle Výběrového šetření 

pracovních sil za 1. čtvrtletí 2017 v průmyslových odvětvích více než třetina (36,4 %) 

z celkového počtu 550,2 tisíc osob zaměstnaných v národním hospodářství, dalších 

11,6 % v obchodu a opravách, 8,9 % ve zdravotnictví a sociálních službách, 6,3 % 

v dopravě, 6,3 % ve vzdělávání. 

Na počátku 90. let sice průmyslová výroba poklesla a v posledních letech se dostává 

do výrobních a existenčních problémů jak uhelný průmysl, tak i průmysl těžkého 

strojírenství. Přesto kraj vytvořil v roce 2015 hrubý domácí produkt ve výši 434 971 

mil. Kč, což představuje 9,94 % HDP celé republiky a staví Moravskoslezský kraj 

na 4. místo v mezikrajovém srovnání. V propočtu vytvořeného hrubého domácího 

produktu na 1 obyvatele se Moravskoslezský kraj hodnotou 357 939 Kč umístil 

na 8. místě v rámci České republiky. Tomuto umístění v tvorbě hrubého domácího 
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produktu na 1 obyvatele v podstatě odpovídá i 7. místo v hodnocení průměrné hrubé 

mzdy. V roce 2016 její hodnota dosáhla výše 25 171 Kč a byla o 4 149 Kč nižší, než byla 

průměrná hrubá mzda v republice. Průměrná hrubá mzda v ČR je však výrazně ovlivněna 

vysoce nadprůměrnou hrubou mzdou v Praze, která je ve srovnání s Moravskoslezským 

krajem o více než 10 000 Kč vyšší (34 187). Rozložení mezd mezi odvětvími je obdobné 

jako v ostatních krajích ČR. Nejvyšší mzdy jsou v sektorech Informační a komunikační 

činnosti, Těžba a dobývání a Peněžnictví a pojišťovnictví, zatímco nejnižší mzdy jsou 

v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství. Počet podnikatelů na 1 000 obyvatel 

kraje podle statistiky MPO (k 31. 12. 2016) je 181,37 a je hluboce pod průměrem České 

republiky (230,2). V tomto ukazateli kraj zaujímá poslední místo v ČR. Také tento stav 

s nižší možností zaměstnání a nabídkou volných pracovních míst se podílí na vysoké 

nezaměstnanosti kraje. Hodnota podílu dosažitelných uchazečů o zaměstnání 

k 28. 2. 2017 ve výši 7,3 % staví kraj až na 13. místo, nad poslední Ústecký kraj (7,79 

%), a je výrazně vyšší než je průměrná hodnota nezaměstnanosti v ČR (5,10 %). Roční 

průměr podílu nezaměstnaných osob za rok 2016 je 7,9 %, v tom nezaměstnanost 

žen 7,8 % a mužů 7,9 %. Okresy s nejvyšším podílem nezaměstnanosti za rok 2016 jsou 

okresy Karviná (10,7 %), Ostrava a Bruntál (oba 9,6 %). 

Moravskoslezský kraj je vybaven kvalitním systémem školního vzdělávání. Na pěti 

vysokých školách (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava; Ostravská 

univerzita, Slezská univerzita v Opavě; Vysoká škola podnikání v Ostravě; Vysoká škola 

sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov a Hornoslezská vysoká škola 

obchodní, zahraniční fakulta) v 16 fakultách zabezpečuje výuku cca 50 000 studentů. 

Moravskoslezský kraj se po zániku Československa ocitl v poloze severovýchodního 

pohraničí, na hranicích s Polskem a Slovenskem, nejvíce vzdáleného od přímých kontaktů 

s metropolí státu a s hospodářskými podněty z vyspělých zemí EU. Dálnice D1 mezi 

Lipníkem nad Bečvou a Bohumínem o délce cca 80 km zajišťuje dopravní obslužnost 

a ekonomické oživení. Silniční systém dále doplňují hlavní mezinárodní silnice I/11 (E 75) 

Opava – Ostrava - Český Těšín – Mosty u Jablunkova a I/48 (E 462) Nový Jičín – 

Frýdek - Místek – Český Těšín, které procházejí východní částí kraje. 

Moravskoslezský kraj protínají dva železniční tahy evropského významu, elektrifikované 

tratě č. 270 a č. 320. Trať č. 270 je významným úsekem hlavní železniční trasy ČR Praha 

– Bohumín. Trať č. 320 spojuje ČR se Slovenskem. Dosažitelnost regionu letecky 

je zabezpečována prostřednictvím mezinárodního letiště v Mošnově, druhého největšího 

letiště v ČR, jehož délka přistávací plochy 3 500 m umožňuje přistávání všech kategorií 

letadel bez omezení. 
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

Obrázek 2: Poloha Jihomoravského kraje (zdroj: Cenová mapa ČR) 

 

 

Jihomoravský kraj se rozkládá na jihovýchodě České republiky. Rozlohou území 

o velikosti 7 195 km2 a počtem obyvatel s více než 1 178 tisíc se Jihomoravský kraj 

řadí na 4. místo v České republice. Hustota osídlení 163 obyvatel na 1 km2 je mírně nad 

průměrem České republiky (134 ob./km2). Tato hustota osídlení řadí Jihomoravský kraj 

na 3. místo ve srovnání s ostatními kraji, a to za Hlavní město Prahu (2 555) 

a Moravskoslezský kraj (224). Poloha kraje je z geografického hlediska poměrně 

výhodná díky jeho umístění na historickém spojení mezi jihem a severem Evropy. 

Jihomoravský kraj sousedí na západě s Jihočeským krajem, na severozápadě s Krajem 

Vysočina, na severu s Pardubickým krajem, na severovýchodě s Olomouckým krajem, 

na východě se Zlínským krajem, na jihovýchodě se Slovenskem a na jihu s Rakouskem. 

Vlastní správní území Jihomoravského kraje je rozděleno do sedmi okresů: Blansko, 

Brno - město, Brno - venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo. Celkem je na území 

kraje 673 obcí, z toho 49 měst, 21 obcí s rozšířenou působností a 34 obcí s pověřeným 

obecním úřadem. Největším městem je statutární město Brno, které je druhým 

největším městem v České republice. Krajské město Brno má cca 377 000 obyvatel.  

Počet obyvatel kraje je 1 178 812 (k 31. 12. 2016), z toho 601 089 žen (tj. 50,99%). 

Podíl žen na počtu obyvatel kraje je vyšší než průměr ČR (50,84 %) a je po Hlavním 

městě Praha, Olomouckém a Zlínském kraji 4. nejvyšším podílem ve státě. Na území 

kraje můžeme rozlišit 4 charaktery základních krajinných typů. Na severu kraje 

se nachází rozsáhlé jeskynní komplexy Moravského krasu, jižní část je pokryta 

z převážné části poli, vinicemi a lužními lesy, na východě se krajina postupně zvedá 
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do kopců Bílých Karpat a krajina v okolí Brna je tvořena lesy Moravského krasu 

a Brněnskou přehradou.  

Jihomoravský kraj patří k regionům s významným ekonomickým potenciálem. 

Vytvořený hrubý domácí produkt kraje 498 757 mil. Kč (za rok 2015) představuje 

11,40 % hrubého domácího produktu České republiky a v mezikrajovém srovnání 

umísťuje kraj na 3. místo za Hlavní město Prahu a Středočeský kraj. Každý obyvatel 

kraje vytvořil hrubý domácí produkt ve výši 424 994 Kč, čímž v mezikrajovém srovnání 

obsadil Jihomoravský kraj 2. místo hned za Hlavním městem Prahou. Přestože 

se Jihomoravský kraj dosaženou výší průměrné hrubé mzdy obyvatelstva 26 629 Kč 

umístil za rok 2016 na 3. místě v rámci ČR, je tato průměrná hrubá mzda o 2 691 Kč 

nižší než je průměr ČR (29 320 Kč), který je však ovlivněn výrazně vyšší úrovní 

průměrné hrubé mzdy v Praze (35 187 Kč). Počet podnikatelů na 1 000 obyvatel kraje 

podle statistiky MPO (k 31. 12. 2016) byl 228,37 a byl 3. nejvyšší v ČR. V posledních 

letech v kraji roste počet podnikatelských subjektů v oblasti počítačové technologie, 

telekomunikací, vývoje softwaru a ostatních hi-tech oborů. V Jihomoravském kraji 

je výrazná podpora rozvoje technologických a biotechnologických inkubátorů určených 

pro začínající firmy. Přes tyto skutečnosti Jihomoravský kraj vykazuje vysoký 

a nadprůměrný podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání (k 28. 2. 2017), který 

svojí roční výší 6,3 % posouvá Jihomoravský kraj v rámci mezikrajového srovnání na 

12. místo mezi kraje Olomoucký (5,98 %), Moravskoslezský (7,30 %) a Ústecký kraj 

(7,79 %). Roční průměr podílu nezaměstnaných osob za rok 2016 je 6,3 %, v tom 

nezaměstnanost žen činí 6,6 % a mužů 6,0 %. Okresem s nejvyšším podílem 

nezaměstnanosti je okres Znojmo s ročním průměrem 8,2 %, z toho 7,9 % u mužů a 8,4 

% u žen. Tento roční podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání je vysoko na průměrem 

ČR (5,6 %, resp. 5,3 či 5,8 %). V cílových krajích naší studie je tento podíl vyšší pouze 

v Moravskoslezském kraji, a to konkrétně v okresech Karviná (10,8 %), Ostrava (9,7 %) 

a Bruntál (9,5 %). Vzhledem k průmyslové tradici Brna a jeho okolí má v ekonomice 

kraje stále dominantní postavení zpracovatelský průmysl, který se na celkové hrubé 

hodnotě kraje podílí 21,2 %, rozvíjející se stavebnictví 7,8 % a nelze opomenout 

ani obchod a opravy spotřebního zboží se 14,9% a tzv. komerční služby (16,2 %). Na 

další tradiční odvětví především jižních oblastí kraje – zemědělství - pak připadá pouze 

2,7 %. Podle Výběrového šetření pracovních sil za 1. čtvrtletí 2017 v průmyslových 

odvětvích pracuje necelá třetina (28,7 %) z celkového počtu 578,7 tisíc osob 

zaměstnaných v národním hospodářství, z toho 26,3 % ve zpracovatelském průmyslu, 

dalších 11,4 % v obchodu a opravách, 7,7 % ve zdravotnictví a sociálních službách, 

7,6 % ve vzdělávání, 6,3 % v dopravě atd. V zemědělství pracovalo jen 2,9 %. 

Zemědělská půda tvoří 60 % výměry kraje, z níž 83 % připadá na ornou půdu. 

Zemědělství je zaměřeno především na obiloviny, řepku a cukrovku. V Jihomoravském 
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kraji je také velmi rozvinuté vinařství, ovocnářství a zelinářství. V kraji se nachází více 

než 90 % plochy vinic v ČR. Vinařství je nejvíce rozvinuté v okrese Břeclav, kde je 46 % 

plochy všech vinic v ČR, ale také v okresech Hodonín, Znojmo a částečně Brno - venkov. 

V rámci živočišné výroby převažuje chov prasat a drůbeže.  

Výhodou kraje je dopravní dostupnost a strategická poloha na křižovatce 

transevropských silničních a železničních dálkových tras, které spojují jižní Evropu 

se severní a východní se západní. Důležitou roli hraje také letiště Brno - Tuřany. V počtu 

odbavených cestujících se řadí na druhé místo mezi letišti v ČR.  

Na vzdělanostní úrovni nejen kraje, ale celé ČR se podílí i 12 veřejných a soukromých 

vysokých škol, ve kterých na 45 školách a fakultách studuje cca 70 000 studentů. 

Vysoké školy jsou především v Brně, ale i ve Znojmě (Soukromá vysoká škola 

ekonomická) a v Lednici (Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně). V Brně 

působí 1 státní vysoká škola – Univerzita obrany, 5 veřejných vysokých škol (Janáčkova 

akademie múzických umění v Brně; Masarykova univerzita; Mendelova univerzita v Brně; 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a Vysoké učení technické v Brně) 

a 7 soukromých vysokých škol (Akademie STING; B.I.B.S.; NEWTON College; Rašínova 

vysoká škola; Vysoká škola Karla Engliše; Vysoká škola obchodní a hotelová a Vysoká 

škola realitní – Institut Franka Dysona). V Brně působí také pobočka Vysoké školy 

regionálního rozvoje. 

 

OLOMOUCKÝ KRAJ 

Obrázek 3: Poloha Olomouckého kraje (zdroj: Cenová mapa ČR) 
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Olomoucký kraj se rozkládá ve střední a severní části Moravy. Celková rozloha kraje je 

5 267 km2, což je 6,7 % z celkové rozlohy ČR. Svojí rozlohou se kraj řadí na 8. místo 

v mezikrajovém srovnání. Kraj sousedí na západě s Pardubickým krajem, na jihu 

s Jihomoravským a Zlínským krajem, na východě s Moravskoslezským krajem 

a na severu tvoří 104 km dlouhou státní hranici s Polskem. Olomoucký kraj je rozdělen 

do pěti okresů: Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk. V kraji je celkem 

399 obcí, z toho 30 měst, 12 městysů, 13 obcí s rozšířenou působností a 20 obcí 

s pověřeným obecním úřadem. V těchto městech bydlí 57,1 % obyvatel kraje. 

Statutárním městem je krajské město Olomouc, ve kterém žije 100 154 obyvatel 

(k 1. 1. 2016) a mezi krajskými městy zaujímá 6. místo. V kraji žije 633 925 obyvatel 

(k 31. 12. 2016) a je tak šestým nejlidnatějším krajem v ČR. Počtem žen 323 926 

se kraj řadí na 6. místo v ČR, podíl žen na počet obyvatel je 51,10 %, což kraj řadí 

na 2. místo v rámci České republiky hned za Hlavní město Prahu (51,46 %). Počtem 

121 obyvatel na 1 km2 patří kraj mezi kraje s průměrnou hustotou osídlení a patří mu 

7. místo ve srovnání krajů ČR. V rámci kraje jsou samozřejmě rozdíly, nejmenší hustotu 

osídlení má okres Jeseník (57,4 osob na km2) a Šumperk (94,8 osob na km2). 

Z geografického hlediska je kraj rozdělen do dvou částí. Severní část je hornatá, 

nachází se zde pohoří Jeseníky, zatímco jižní část kraje je tvořena rovinatou Hanou. 

Na území Olomouckého kraje zasahují i výběžky Českomoravské vrchoviny a Oderské 

vrchy.  

Z ekonomického hlediska je Olomoucký kraj oblastí průmyslovou s rozvinutými 

službami. Ekonomika hanáckých okresů je stabilní a dostatečně rozmanitá, okres Jeseník 

a severní část okresu Šumperk však díky své poloze, špatné dopravní dostupnosti 

i narušením sociálního a hospodářského života po druhé světové válce (vysídlení 

německého obyvatelstva), patří k ekonomicky slabším regionům.  Jižní a centrální část 

kraje patří mezi oblasti s nejúrodnější půdou. Průměrné výnosy pěstovaných plodin 

(ječmene, pšenice, řepky i cukrovky) dosahují v celé ČR nejvyšších hodnot. 

Na tvorbě hrubého domácí produktu České republiky se Olomoucký kraj vytvořenou 

hodnotou 215 650 mil. Kč (za rok 2015) podílí 4,93 % a je na 9. místě ve srovnání 

tvorby HDP mezi kraji. Podílem tvorby hrubého domácího produktu na 1 obyvatele 

v hodnotě 339 556 Kč se umístění kraje posunulo na 10. pozici. Průměrná hrubá  mzda 

dosáhla výše 24 666 Kč (za rok 2016). Tato hodnota je o 4 654 Kč nižší než průměr ČR 

a kraj s ní zaujímá předposlední (13.) místo v mezikrajovém srovnání před Karlovarským 

krajem (23 612 Kč).  

V Olomouckém kraji působí řada tradičních průmyslových podniků. Na zemědělskou 

výrobu navazuje množství potravinářských podniků, z dalších odvětví průmyslu je 

rozvinutý textilní a oděvní průmysl, výroba strojů a zařízení, průmysl optiky a optických 

zařízení. Podle Výběrového šetření pracovních sil za 1. čtvrtletí 2017 pracovala 
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v průmyslových odvětvích více než třetina (36,3 %) z celkového počtu 300,7 tisíc osob 

zaměstnaných v národním hospodářství, z toho 33,2 % ve zpracovatelském průmyslu, 

dalších 10,4 % v obchodu a opravách, 7,4 % ve zdravotnictví a sociálních službách, 

7,3 % ve stavebnictví, 6,7 % v dopravě, 6,5 % ve vzdělávání, 6,3 % v dopravě atd. 

V zemědělství pracovalo 3,2 %. 

Počet podnikatelů na 1 000 obyvatel kraje je podle statistiky MPO (k 31. 12. 2016) 

193,13. Méně podnikatelů na 1 obyvatele je v Kraji Vysočina (187,62), Ústeckém kraji 

(182,45) a Moravskoslezském kraji (181,37). Jelikož průměr ČR je 230 podnikatelů 

na 1 obyvatele, je hodnota tohoto ukazatele výrazně nižší (o 36,87). Tato skutečnost 

se promítá i do nezaměstnanosti kraje. Míra obecné nezaměstnanosti k 28. 2. 2017 

dosáhla výše 5,98 %, čímž se Olomoucký kraj postavil na 11. místo ve srovnání krajů ČR 

a je výrazně vyšší než průměr ČR (5,10 %). Roční průměr podílu nezaměstnaných osob 

za rok 2016 je 6,1 %, v tom nezaměstnanost žen čítá 6,2 % a mužů 6,0 %. Okresy 

s nejvyšším podílem nezaměstnanosti jsou okresy Jeseník (7,7 %), Přerov (7,1 %) 

a Šumperk (6,2 %). Rovněž nezaměstnanost žen v těchto okresech je nejvyšší - v okrese 

Jeseník 7,6 %, Přerov 7,4 % a Šumperk 6,2 %.  

Na rozvoji vzdělanostní úrovně se podílí 4 vysoké školy, sídlící v krajském městě. 

V nich studuje přibližně 25 000 studentů nejen z Olomouckého kraje. Dominantní 

je postavení Univerzity Palackého, druhé nejstarší univerzity po Karlově univerzitě 

v českých zemích, která ve svých 8 fakultách připravuje cca 23 000 odborníků 

v netechnických oborech. Dalšími školami jsou soukromá Vysoká škola logistiky; 

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. a církevní škola CARITAS - Vyšší odborná škola 

sociální Olomouc, poskytující bakalářské studium v oborech charitativní, sociální 

a humanitární práce. 

Dopravní dostupnost kraje je zajišťována hustou železniční sítí s významnými uzly 

v Olomouci a Přerově, dále silniční sítí, která je hustější v jižní rovinaté části kraje a je 

tvořena stávající dálnicí z Brna přes Olomouc do Ostravy s pokračováním do Polska 

a dálnicí D35 (Mohelnice - Olomouc, která bude součástí dálnice Olomouc - Hradec 

Králové).  
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ZLÍNSKÝ KRAJ 

Obrázek 4: Poloha Zlínského kraje (zdroj: Cenová mapa ČR) 

 

 

Zlínský kraj leží na východě České republiky. Svou rozlohou 3 963 km2, která zaujímá 

5,02 % rozlohy České republiky, je čtvrtým (tedy 11.) nejmenším krajem v ČR.  Menší 

rozlohu mají jen kraje Karlovarský, Ústecký a Hlavní město Praha. Zlínský kraj 

na jihozápadě sousedí s Jihomoravským krajem, na severozápadě s Olomouckým krajem, 

na severu s Moravskoslezským krajem a na východě sousedí a tvoří státní hranici 

se Slovenskem. Území kraje je rozděleno do 4 okresů – Zlín, Vsetín, Kroměříž a Uherské 

Hradiště. V kraji je celkem 307 obcí, z toho 30 měst, 13 obcí s rozšířenou působností 

a 25 obcí s pověřeným úřadem. Počtem sídel patří Zlínský kraj k menším krajů ČR, menší 

počet sídel mají pouze Kraj Moravskoslezský (300), Karlovarský kraj (132) a Liberecký 

kraj (215). Celkovým počet obyvatel 583 698 (k 31. 12. 2016) osob je kraj na 8. místě 

v republice. V kraji žije 297 846 žen, čímž se na počtu obyvatel kraje podílí 51,03 %. 

Podíl žen na počtu obyvatel kraje je nad průměrem ČR (50,84 %). Hustota osídlení 

kraje je 148 obyvatel na km2. Touto hustotou osídlení je kraj pátým nejhustěji osídleným 

krajem v ČR a převyšuje hustotu osídlení ČR (134 obyvatel/km2). Nejvyšší zalidněnost je 

v okrese Zlín (187 obyvatel/km2) a nejnižší v okrese Vsetín (128 obyvatel/km2). 

Sídelním městem kraje je Zlín, ve kterém žije (k 31. 12. 2016) 75 171 obyvatel. 

Dalšími většími městy jsou Vsetín, Kroměříž a Uherské Hradiště. Známé jsou rovněž 

Luhačovice, největší lázně na Moravě, které mají dlouholetou tradici v léčbě dýchacích 

cest, trávicího ústrojí, diabetu a pohybového aparátu. 

Z geografického hlediska převážnou část kraje pokrývají pahorkatiny a vrchoviny. 

Na jihu území se nachází Bílé Karpaty, tvořící hranici se Slovenskem, na ně navazují 
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Javorníky na východě a na severu Moravskoslezské Beskydy. Od Moravskoslezských 

Beskyd vybíhá Hostýnsko-Vsetínská hornatina a Vizovická vrchovina a na jihozápadě 

se zvedají Chřiby. Z celkového půdního fondu je 49,1 % zemědělské a 50,9 % 

nezemědělské půdy. V regionu převažuje zpracovatelský, gumárenský, kovodělný 

a elektrotechnický průmysl. Zlínský kraj je chudý na nerostné suroviny. Využívána 

jsou zejména ložiska cihlářských hlín, štěrkopísků, stavebního kamene a významnou roli 

zde hraje těžba pískovce. V omezeném množství se zde vyskytují i naleziště ropy 

a zemního plynu. 

Ekonomika kraje byla a je založena především na zhodnocování vstupních surovin 

a polotovarů. Export v kraji je negativně poznamenám polohou kraje v rámci ČR. 

V tvorbě hrubého domácího produktu za rok 2015 v objemu 222 918 mil. Kč (5,10 % 

vytvořeného HDP v republice) se Zlínský kraj zařadil na 8. místo mezi kraji ČR. 

Průměrnou hodnotou hrubého domácího produktu na 1 obyvatele ve výši 381 168 Kč 

(7,28 % ČR) se Zlínský kraj umístil na 5. místě a v rámci našeho cílového regionu 

na 2. místě za Jihomoravský kraj a před Moravskoslezský a Olomoucký kraj. 

Průmyslový potenciál kraje tvoří podniky zpracovatelského průmyslu, kterých je takřka 

1/5 z celkem registrovaných subjektů. Zejména jde o podniky průmyslu kovodělného, 

dřevozpracujícího, elektrotechnického a textilního. Dominantní postavení 

zpracovatelského průmyslu se projevuje také ve struktuře zaměstnaných podle 

Výběrového šetření pracovních sil v 1. čtvrtletí 2017 dle klasifikace ekonomický činností 

CZ-NACE. Podle tohoto šetření bylo v kraji zaměstnáno celkem 273,4 tisíc osob, přičemž 

41 % bylo zaměstnáno v průmyslu (průměr ČR je 31,7 %), z toho ve zpracovatelském 

průmyslu 38 %, v obchodě a opravách 12,3 %, ve vzdělávání 8 % atd. Zajímavé je, 

že ve všech těchto uvedených ekonomických činnostech je ve Zlínském kraji zaměstnáno 

nejvyšší procento ze všech krajů našeho cílového regionu, a to včetně podílu 

zaměstnanců v zemědělství (3,2 %). 

Uvedenému ekonomickému výkonu kraje neodpovídá odměňování zaměstnanců kraje. 

Průměrná hrubá měsíční mzda za rok 2016 byla 24 342 Kč, což je o 4 978 Kč méně 

než je průměr ČR. Uvedenou úrovní měsíční hrubé mzdy se kraj v mezikrajovém srovnání 

umístil až na 13., tedy předposledním místě, pouze před posledním Karlovarským krajem 

(23 612 Kč). Počet podnikatelů na 1 000 obyvatel podle statistiky Ministerstva 

průmyslu a obchodu k 31. 12. 2016 je 212,79 a je pod průměrem ČR (230,2). Kraj je 

touto hodnotou na 9. místě v porovnání krajů. Přes tyto na zaměstnanost nepříznivě 

působící vlivy (nízká mzda, nízký počet pracovních příležitostí) byla hodnota 

nezaměstnanosti vyjádřená podílem dosažitelných uchazečů o práci k 28. 2. 2017 

ve Zlínském kraji ve výši 4,93 % na 8. místě v rámci ČR a je nižší než průměrná hodnota 

nezaměstnanosti v ČR (5,10 %). Roční průměr podílu nezaměstnaných osob za rok 

2016 je 5,2 %, přesněji nezaměstnanost u žen činila 5,3 % a u mužů 5,0 %. Okresy 
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s nejvyšším podílem nezaměstnanosti za rok 2016 jsou okresy Kroměříž (6,2 %) a Vsetín 

(6,1 %). Nezaměstnanost ve Zlínském kraji je v rámci námi zkoumaného regionu 

nejnižší. 

Ve Zlínském kraji působí 2 vysoké školy. Dominantní je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

se svými 6 fakultami. Další vysokou školou kraje je soukromý Evropský polytechnický 

institut, s.r.o. v Kunovicích. Počet vysokoškolských studentů je takřka 10 000. 

3.2  Genderově senzitivní analýza trhu práce 

Pro genderově senzitivní popis trhu práce jsme výběrově použili následující data v časové 

řadě 2010 – 2016 (resp. 2011 – 2016) v členění podle krajů cílového regionu: 

- počet obyvatel k 31. 12. roku, 

- počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadů práce k 31. 12. roku,  

- podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. roku,  

- počet pracovních míst v evidenci úřadů práce k 31. 12. roku,  

- počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci ÚP na 1 pracovní místo k 31. 12. 

roku,  

- průměrná hrubá měsíční mzda, 

- medián hrubé měsíční mzdy. 

 

Tabulka 2: Počet obyvatel k 31. 12. daného roku (ČSÚ VDB) 

Celkem 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
ro

z
d
íl
 2

0
1
6
-2

0
1
0
 

in
d
e
x
  
  
  
  
  
 

2
0
1
0
/2

0
1
6
 

JM kraj 1163627 1166313 1168650 1170078 1172853 1175025 1178812 15185 1,01 

MS kraj 1243220 1230613 1226602 1221832 1217676 1213311 1209879 -33341 0,97 

OL kraj 639030 638638 637609 636356 635711 634718 634718 -4312 0,99 

ZL kraj 590087 589030 587693 586299 585261 584676 583698 -6389 0,99 

 

Ženy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ro
z
d
íl
  
  
  
  
2
0
1
6
-

2
0
1
0
 

in
d
e
x
  
  
  
  
  
 

2
0
1
0
/2

0
1
6
 

JM kraj 594360 595518 596668 597545 598675 599489 601089 6729 1,01 

MS kraj 635671 629722 627202 624680 622373 618899 616815 -18856 0,97 

OL kraj 326846 326605 326001 325338 324993 324432 323926 -2920 0,99 

ZL kraj 301598 301069 300343 299510 298900 298520 297843 -3755 0,99 
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Muži 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ro
z
d
íl
  
  
  
  

2
0
1
6
-2

0
1
0
 

in
d
e
x
  
  
  
  
  
 

2
0
1
0
/2

0
1
6
 

JM kraj 569267 570795 571982 572533 574178 575536 577723 8456 1,01 

MS kraj 607549 600891 599400 597152 595303 594412 593064 -14485 0,98 

OL kraj 312184 312033 311608 311018 310718 310286 310792 -1392 1,00 

ZL kraj 288489 287961 287350 286789 286361 286156 285855 -2634 0,99 

 

% žen (z 

celkového počtu 

obyvatel) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ro
z
d
íl
  
  
  
  
  
  

2
0
1
6
-2

0
1
0
 

in
d
e
x
 2

0
1
6
/2

0
1
0
 

JM kraj 51,08% 51,06% 51,06% 51,07% 51,04% 51,02% 50,19% -0,89% 98,26% 

MS kraj 51,13% 51,17% 51,13% 51,13% 51,11% 51,01% 50,98% -0,15% 99,71% 

OL kraj 51,15% 51,14% 51,13% 51,13% 51,12% 51,11% 51,10% -0,05% 99,90% 

ZL kraj 51,11% 51,11% 51,11% 51,08% 51,07% 51,06% 51,03% -0,08% 99,84% 

 

% mužů (z 

celkového  

počtu 

obyvatel) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

R
o
z
d
íl
  

  
  
  
  
  
  
  

2
0
1
6
-2

0
1
0
 

In
d
e
x
  
  
  
  
 

2
0
1
6
/2

0
1
0
 

JM kraj 45,79% 48,94% 48,94% 48,93% 48,96% 48,98% 49,01% 3,22% 107,03% 

MS kraj 48,87% 48,83% 48,87% 48,87% 48,89% 48,99% 49,02% 0,15% 100,31% 

OL kraj 48,85% 48,86% 48,87% 48,87% 487,91% 48,89% 48,97% 0,11% 100,23% 

ZL kraj 48,89% 48,89% 48,89% 48,92% 48,93% 48,94% 48,97% 0,08% 100,17% 

 

Data prezentovaná v tabulkách dokumentují skutečnost úbytku počtu obyvatel ve všech 

krajích cílového regionu mimo Jihomoravský kraj, a to jak celkového počtu, tak i počtu 

žen (opět mimo Jihomoravský kraj). V období let 2010 - 2016 se snížil počet žen nejvíce 

v Moravskoslezském kraji (o 18 856 žen), méně pak ve Zlínském (o 3 755 žen) 

a Olomouckém kraji (o 2 920 žen). Naopak v Jihomoravském kraji se počet žen zvýšil, 

a to o 6 729 žen. Ve všech krajích a celém sledovaném období od roku 2010 až po rok 

2016 počet žen převažoval nad počtem mužů, a to ve víceméně standardním podílu 

kolem 51 %. Nicméně se ve stavu k 31. 12. 2016 oproti stavu v roce 2010 snížil na 99,7 

až 99,9 %, v Jihomoravském kraji se i při nárůstu počtu žen snížil jejich podíl na počtu 

obyvatel na 98,26 %. To znamená, že ve všech krajích se spíš zvyšoval podíl mužů, 

i když nikdy nepřesáhl 50% podílu na počet obyvatel. Počty žen a počty mužů podle 

uvedených dat mají tendenci se vyrovnávat. Na celkovém nárůstu počtu obyvatel 
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v Jihomoravském kraji (o 15 185) se ženy podílí 44,31 %, tedy počtem 6 729. Také tento 

údaj svědčí o tendenci postupného vyrovnávání počtu žen a počtu mužů. 

Tabulka 3: Podíl Nezaměstnaných osob v % (podle ČSÚ k 31. 12.  daného roku) 

Celkem 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ro
z
d
íl
  
  
 

2
0
1
6
-2

0
1
0
 

in
d
e
x
 

2
0
1
6
/2

0
1
0
 

JM kraj 8,45 7,61 8,15 8,94 8,25 7,01 6,11 -2,34 0,72 

MS kraj 9,04 8,31 9,17 10,47 9,8 8,56 7,45 -1,59 0,82 

OL kraj 9,08 8,33 8,93 9,79 8,82 7,01 5,94 -3,14 0,65 

ZL kraj 7,91 7,00 7,82 8,34 7,36 5,98 4,92 -2,99 0,62 

ČR celkem 7,4 6,77 7,37 8,17 7,46 6,24 5,19 -2,21 0,70 

 

Muži 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ro
z
d
íl
  
  
 

2
0
1
6
-2

0
1
0
 

in
d
e
x
 

2
0
1
6
/2

0
1
0
 

JM kraj 8,92 7,78 8,24 9,13 8,19 6,83 5,98 -2,94 0,67 

MS kraj 9,46 8,49 9,57 10,96 10,1 8,74 7,67 -1,79 0,81 

OL kraj 9,52 8,47 9,11 10,27 9,04 7,17 6,09 -3,43 0,64 

ZL kraj 8,34 7,12 8,01 8,78 7,48 5,98 4,98 -3,36 0,60 

ČR celkem 7,68 6,81 7,44 8,33 7,44 6,12 5,09 -2,59 0,66 

 

Ženy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ro
z
d
íl
  

  
 

2
0
1
6
-2

0
1
0
 

in
d
e
x
 

2
0
1
6
/2

0
1
0
 

JM kraj 7,97 7,44 8,05 8,74 8,3 7,2 6,23 -1,74 0,78 

MS kraj 8,62 8,11 8,76 9,97 9,49 8,37 7,22 -1,40 0,84 

OL kraj 8,62 8,19 8,75 9,29 8,59 6,84 5,78 -2,84 0,67 

ZL kraj 7,47 6,87 7,62 7,88 7,24 5,98 4,86 -2,61 0,65 

ČR celkem 7,12 6,73 7,29 8,02 7,49 6,35 5,28 -1,84 0,74 

 

Index muži/    

ženy 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ro
z
d
íl
  
  
 

2
0
1
6
-2

0
1
0
 

in
d
e
x
 

2
0
1
6
/2

0
1
0
 

MS kraj 1,10 1,05 1,09 1,10 1,06 1,04 1,06 -0,04 0,97 

OL kraj 1,10 1,03 1,04 1,11 1,05 1,05 1,05 -0,05 0,95 

ZL kraj 1,12 1,04 1,05 1,11 1,03 1,00 1,02 -0,09 0,92 

JM kraj 1,12 1,05 1,02 1,04 0,99 0,95 0,96 -0,16 0,86 

ČR celkem 1,08 1,01 1,02 1,04 0,99 0,96 0,96 -0,11 0,89 
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Ukazateli „podíl nezaměstnaných osob“ jsme dali přednost před ukazatelem „míra 

nezaměstnanosti“, protože tento ukazatel mezi nezaměstnané nezahrnuje ty, kteří jsou 

sice v evidenci úřadu práce, ale nejsou schopni nebo ochotni bezprostředně nastoupit 

na volné pracovní místo v evidenci ÚP, tedy nezaměstnané, kteří jsou ve vazbě, 

ve výkonu trestu, pobírají peněžitou pomoc v mateřství, jsou hmotně zabezpečeni 

po dobu mateřské dovolené, jsou v pracovní neschopnosti nebo jsou zařazeni 

do rekvalifikačního kurzu nebo vykonávají krátkodobé zaměstnání. V podstatě se jedná 

o „dosažitelné uchazeče o práci“ ve věku 15 - 64 let v jejich vazbě na bilanci 

obyvatelstva v tomtéž věku. Jsme toho názoru, že takto definovaný a očištěný ukazatel 

je přesnějším vyjádřením trhu práce na jeho nabídkové straně než ukazatel „míra 

nezaměstnanosti“. 

Podíl nezaměstnaných osob v krajích cílového regionu i v ČR měl v letech 2010 až 2013 

stoupající tendenci, v roce 2013 se tento trend obrátil a od té doby vykazuje trvale nižší 

hodnoty. Tyto trendy se týkají jak podílu nezaměstnaných mužů, tak i podílu 

nezaměstnaných žen. Největší snížení mezi lety 2010 a 2016 bylo zaznamenáno 

v Olomouckém a Zlínském kraji, a to jak v podílu nezaměstnaných mužů, tak v podílu 

nezaměstnaných žen. Nejnižší hodnota (nejnižší nezaměstnanost) je ve Zlínském kraji, 

která je dokonce pod průměrem ČR, nejvyšší naopak je podíl nezaměstnaných osob 

v Moravskoslezském kraji, a to opět jak u mužů, tak i u žen. V genderovém srovnání 

v podílu nezaměstnaných osob je mírně vyšší podíl mužů než žen. Výjimkou je 

Jihomoravský kraj, ve kterém od roku 2014 je podíl nezaměstnaných žen vyšší než podíl 

nezaměstnaných mužů. V Jihomoravském kraji došlo v indexu let 2010 a 2016 a rozdílu 

2010 a 2016 také k největšímu snížení a obratu v podílu nezaměstnaných osob podle 

pohlaví oproti počátku sledovaného období. Zjištěná statistická data utvrzují v tom, 

že nezaměstnanost mužů a žen především v posledním období klesá na historicky 

nejnižší hodnoty a vzájemně se vyrovnává.  

 

Tabulka 4: Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání (k 31. 12. daného roku dle ČSÚ) 

Celkem 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ro
z
d
íl
  
  
 2

0
1
6
-2

0
1
0
 

in
d
e
x
 2

0
1
6
/2

0
1
0
 

JM kraj 68099 61192 64975 70569 64571 54477 47140 -20959 0,69 

MS kraj 79257 71266 78178 87514 80901 69890 60067 -19190 0,76 

OL kraj 40732 36748 39070 42095 37494 29478 24721 -16011 0,61 

ZL kraj 32596 28445 31567 33133 28935 23286 18968 -13628 0,58 
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Muži 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ro
z
d
íl
  
  
 

2
0
1
6
-2

0
1
0
 

in
d
e
x
 

2
0
1
6
/2

0
1
0
 

JM kraj 36258 31644 33321 36504 32495 26915 23451 -12807 0,65 

MS kraj 41864 36831 41314 46393 42257 36247 31457 -10407 0,75 

OL kraj 21538 18840 20141 22339 19459 15282 12864 -8674 0,60 

ZL kraj 17358 14666 16420 17702 14925 11835 9777 -7581 0,56 

 

% mužů 

z celku 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ro
z
d
íl
  
  
 

2
0
1
6
-2

0
1
0
 

in
d
e
x
 

2
0
1
6
/2

0
1
0
 

JM kraj 53,24% 51,71% 51,28% 51,73% 5,32% 49,41% 49,75% -3,49% 0,93 

MS kraj 52,82% 51,68% 52,85% 53,01% 52,23% 51,86% 52,37% -0,45% 0,99 

OL kraj 52,88% 51,27% 0,03% 53,07% 51,90% 51,84% 52,04% -0,84% 0,98 

ZL kraj 53,25% 51,56% 52,02% 53,43% 51,58% 50,82% 51,54% -1,71% 0,97 

 

 

Ženy 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ro
z
d
íl
  

  
 

2
0
1
6
-2

0
1
0
 

in
d
e
x
 

2
0
1
6
/2

0
1
0
 

JM kraj 31841 29548 31654 34065 32076 27562 23689 -8152 0,74 

MS kraj 37393 34435 36864 41121 38644 33643 28610 -8783 0,77 

OL kraj 19194 17908 18929 19756 18035 14196 11867 -7327 0,62 

ZL kraj 15238 13779 15147 15431 14010 11451 9191 -6047 0,60 

 

% žen z 

celku 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ro
z
d
íl
  

  
 2

0
1
6
-

2
0
1
0
 

in
d
e
x
 

2
0
1
6
/2

0
1
0
 

JM kraj 46,8% 48,3% 48,7% 48,3% 49,7% 50,6% 50,3% 3,50% 1,07 

MS kraj 47,2% 48,3% 47,2% 47,0% 47,8% 48,1% 47,6% 0,40% 1,01 

OL kraj 47,1% 48,7% 48,4% 46,9% 48,1% 48,2% 48,0% 0,90% 1,02 

ZL kraj 46,7% 48,4% 48,0% 46,6% 48,4% 49,2% 48,5% 1,80% 1,04 
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Naše konstatování ze závěru předchozí části (Podíl dosažitelných uchazečů 

o zaměstnání), že nezaměstnanost mužů a žen především v posledním období klesá 

na historicky nejnižší hodnoty a vzájemně se vyrovnává, potvrzují údaje o počtu 

dosažitelných uchazečů o zaměstnání, což je z hlediska konstrukce obou ukazatelů 

naprosto logické. Vrcholem pomyslné časové křivky je samozřejmě opět rok 2013, 

ve kterém dochází ke zlomu, a v letech 2015 a 2016 k výraznému úbytku počtu 

dosažitelných uchazečů celkem, ale i genderově jak mužů, tak žen. V porovnání let 2016 

a 2010 se hodnoty roku 2016 dostávají na cca 60 % hodnoty roku 2010 a jejich rozdíl 

v absolutních hodnotách (je odvislý od velikosti počáteční hodnoty v roce 2010) 

se pohybuje od cca 13,5 tisíc ve Zlínském kraji po cca 21 tisíc v Jihomoravském kraji. 

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání kopíruje počet obyvatel v daném kraji (vazbu 

na počet obyvatel vyjadřuje ukazatel Podíl nezaměstnaných osob) a je logické, že kraje 

s nejvyšším počtem obyvatel (Moravskoslezský a Jihomoravský kraj) mají také nejvyšší 

počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání, naopak v krajích s nejnižším počtem 

obyvatel (Zlínském a Olomouckém kraji) je tento počet nejnižší.  

Zatímco podíl žen na celkovém počtu dosažitelných uchazečů ve všech krajích v průběhu 

sledovaného období je trvale pod 50 %, v Jihomoravském kraji je tato situace v roce 

2015 a 2016 obrácená, % žen je nad hranicí 50 % a ukazuje změnu v genderovém 

ukazateli nezaměstnanosti ve smyslu zvýšení podílu žen nad podíl mužů v celkovém 

počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání. Tento podíl žen v Jihomoravském kraji má 

od roku 2010 trvale stoupající tendenci a zatímco Jihomoravský kraj zaujímal v roce 

2010 mezi kraji cílového regionu nejnižší hodnotu (46,8 %), v roce 2016 dosáhl nejvyšší 

hodnotu (50,3 %), přičemž rozdíl mezi roky 2010 a 2016 je 3,50 %. Procento žen 

na celkovém počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve všech krajích cílového 

regionu v porovnání let 2010 a 2016 je sice stále pod 50 % (až na výjimku 

Jihomoravského kraje), ale ve všech krajích vzrostlo. Opakovaně jde tedy statistický 

doklad o genderovém vyrovnávání tohoto ukazatele trhu práce. 

Rozdíl 

muži - ženy 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

R
o
z
d
íl
 2

0
1
6
-2

0
1
0
 

in
d
e
x
 2

0
1
6
/2

0
1
0
 

JM kraj 4417 2096 1667 2439 419 -647 -238 -4655 -0,05 

MS kraj 4471 2396 4450 5272 3613 2604 2847 -1624 0,64 

OL kraj 2344 932 1212 2583 1424 1086 997 -1347 0,43 

ZL kraj 2120 887 1273 2271 915 384 586 -1534 0,28 
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Tabulka 5: Počet pracovních míst v evidenci úřadů práce (k 31. 12. roku podle ČSÚ) 

Kraj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ro
z
d
íl
  
  
 

2
0
1
6
-2

0
1
0
 

in
d
e
x
 

2
0
1
6
/2

0
1
0
 

JM kraj 2955 2775 2289 2262 4523 8097 11228 8273 2,80 

MS kraj 3191 4163 3335 2280 5399 10324 10911 7720 2,42 

OL kraj 1201 1065 809 1103 2814 5912 6282 5081 4,23 

ZL kraj 1245 1590 1269 2217 2749 5810 6528 5283 4,24 

ČR celkem 30803 35784 34893 35178 58739 102545 132496 101693 3,30 

 

Počet volných pracovních míst v evidenci ÚP v ČR jako základní ukazatel nabídkové 

strany trhu práce vykazoval trvale progresivní růst. Z hlediska trhu práce je to podstatná 

podmínka umístění uchazečů o zaměstnání. Nicméně musíme stále mít na vědomí, 

že se jedná o statistický údaj, kdežto vlastní umístění uchazečů o zaměstnání je vázáno 

na řadu dalších podmínek jako je profesní a zdravotní způsobilost, kvalifikace, praxe, 

ale i místo výkonu práce apod. Nicméně především nárůst volných pracovních míst 

evidovaných ÚP v ČR v letech 2015 a 2016, kdy došlo k enormnímu nárůstu volných 

pracovních míst, a to až na více než trojnásobek oproti roku 2010 a o více než 100 tisíc 

v absolutních hodnotách, dává vysoký předpoklad pro umístění vyššího počtu 

nezaměstnaných (nebo spíše dosažitelných uchazečů o zaměstnání) než v letech 2010 

apod. Volná pracovní místa nejsou vedena na vhodná pro muže a pro ženy zvlášť, 

protože pracovní místa se nabízejí s ohledem na rovnost žen a mužů, a jen výjimečně je 

možné, aniž by byly porušeny zásady diskriminace, nabízet pracovní místa pro muže 

a pro ženy zvlášť (např. horníci, baletky apod.).  

Ve všech krajích cílového regionu byl vykázán nárůst počtu volných pracovních míst, 

ve srovnání s počátečním rokem sledování dosáhl největšího nárůstu kraj Zlínský 

a Olomoucký (index 4,24 a 4,23), v absolutních počtech pak kraje Jihomoravský 

a Moravskoslezský. Vlastní počet volných pracovních míst v evidenci ÚP souvisí 

především s růstem ekonomiky a na potřebách podnikatelské sféry zajistit pracovní sílu 

v kvantitě a kvalitě. Na straně druhé souvisí s tím, jak silná je nabídka pracovní síly, tedy 

kolik je uchazečů o tato volná pracovní místa. Statistickým ukazatelem trhu práce 

z tohoto hlediska je počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci ÚP 

na 1 pracovní místo v evidenci ÚP. 
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Tabulka 6: Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci ÚP na 1 pracovní místo 

v evidenci ÚP (podle ČSÚ k 31.12. daného roku) 

Celkem 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ro
z
d
íl
  

  
  

2
0
1
6
-2

0
1
0
 

in
d
e
x
 

2
0
1
6
/2

0
1
0
 

JM kraj 23,00 22,10 28,40 31,20 14,30 6,70 4,20 -18,80 0,183 

MS kraj 24,80 17,10 23,40 38,40 15,00 6,80 5,50 -19,30 0,222 

OL kraj 33,70 34,50 48,30 38,20 13,30 5,00 3,90 -29,80 0,116 

ZL kraj 26,20 17,90 24,90 15,00 10,50 4,00 2,90 -23,30 0,111 

ČR celkem 17,70 13,70 15,20 16,60 9,00 4,30 2,70 -15,00 0,153 

 

Muži 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ro
z
d
íl
  

  
 

2
0
1
6
-2

0
1
0
 

in
d
e
x
 

2
0
1
6
/2

0
1
0
 

JM kraj 12,27 11,40 14,56 16,14 7,18 3,32 2,09 -10,18 0,17 

MS kraj 13,12 8,85 12,39 20,35 7,83 3,51 2,88 -10,24 0,22 

OL kraj 17,93 17,69 24,90 20,25 6,92 2,58 2,05 -15,88 0,11 

ZL kraj 13,94 9,22 12,94 7,98 5,43 2,04 1,50 -12,44 0,11 

ČR celkem 9,30 7,00 7,79 8,55 4,52 2,12 1,36 -7,94 0,15 

 

Ženy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
ro

z
d
íl
  

  
 

2
0
1
6
-2

0
1
0
 

in
d
e
x
 

2
0
1
6
/2

0
1
0
 

JM kraj 10,78 10,65 13,83 15,06 7,09 3,40 2,11 -8,67 0,196 

MS kraj 11,72 8,27 11,05 18,04 14,98 3,26 2,62 -9,10 0,224 

OL kraj 15,98 16,82 23,40 17,91 6,41 2,40 1,89 -14,09 0,118 

ZL kraj 12,24 8,67 11,94 6,96 5,10 1,97 1,41 -10,83 0,115 

ČR celkem 8,44 6,75 7,42 8,01 4,43 2,14 1,36 -7,08 0,161 

 

Index  

muži/ženy 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ro
z
d
íl
  

  
 2

0
1
6
-

2
0
1
0
 

in
d
e
x
 

2
0
1
6
/2

0
1
0
 

JM kraj 1,14 1,07 1,05 1,07 1,01 0,98 0,99 -0,15 0,87 

MS kraj 1,12 1,07 1,12 1,13 0,52 1,08 1,10 -0,02 0,98 

OL kraj 1,12 1,05 1,06 1,13 1,08 1,08 1,08 -0,04 0,96 

ZL kraj 1,14 1,06 1,08 1,15 1,06 1,04 1,06 -0,08 0,93 

ČR celkem 1,10 1,04 1,05 1,07 1,02 0,99 1,00 -0,10 0,91 
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Počet dosažitelných uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci ÚP je jedním 

ze základních ukazatelů poptávkové strany trhu práce a představuje stupeň pokrytí 

poptávky nabídkou práce. Do tohoto ukazatele vstupují dvě proměnné, kterým jsme 

se věnovali v předchozích částech textu – počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání na 

nabídkové straně trhu práce a počet volných pracovních míst v evidenci ÚP na straně 

poptávkové. Snižující se počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání a současně zvyšující 

se počet volných pracovních míst v evidenci ÚP mají podíl na tom, že i počet uchazečů 

na 1 volné pracovní místo od roku 2013 trvale ve všech krajích cílového regionu i v ČR 

klesá a v roce 2016 dosáhl zatím minimálních hodnot ve sledovaném období, které jsou 

ve srovnání v roce 2010 na úrovni 11 % (ve Zlínském kraji) až 22 % 

(v Moravskoslezském kraji). Přes tento pozitivní vývoj je počet uchazečů na 1 pracovní 

místo v krajích cílového regionu (2,90 ve Zlínském kraji až 5,50 v Moravskoslezském 

kraji) nad celostátním průměrem (2,70).  

Protože jsme deklarovali, že tento ukazatel se odvíjí od počtu dosažitelných uchazečů 

o zaměstnání mužů a počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání žen a také, že počet 

volných pracovních míst v evidenci ÚP prakticky nemá genderový rozměr, je evidentní, 

že ukazatel počet uchazečů na 1 volné pracovní místo bude přímo závislým na počtu 

uchazečů. To znamená, že jeho hodnocení nepřinese z genderového pohledu na trh práce 

žádnou novou podstatnou informaci.  

Podstatná je informace o tom, že nabídková strana trhu práce se stala v roce 2015 

a 2016 nedostatečnou až limitní pro pokrytí potřeb obsazení volných pracovních míst. 

Jestliže v minulosti bylo na 1 pracovní místo až cca 50 uchazečů o zaměstnání 

(Olomoucký kraj v roce 2011), je současný počet kolem 3 – 5 uchazečů na 1 pracovní 

místo limitní. Není třeba připomínat, že v tomto ukazateli hodnotíme trh práce pouze 

a stále z hlediska statistických kvantitativních hledisek, přičemž obsazení volného 

pracovního místa vyžaduje především splnění kvalitativních požadavků pro kvalitní výkon 

konkrétně definovaného pracovního místa. Potom počet 3 - 5 uchazečů o práci vskutku 

může tento kvalitativní požadavek zabezpečit jen obtížně, pokud vůbec. Přitom je 

přirozené, že ženy obsazují jiná pracovní místa než muži, a tak v mnoha profilech, např. 

v třídění podle odvětví hospodářství, jsou rozdíly velmi značné. Ženy tvoří většinu 

ve zdravotnictví, ve školství, v peněžnictví a pojišťovnictví a ve veřejné správě. Naopak 

ve stavebnictví a v dobývání nerostných surovin jsou ženy zastoupeny jen velmi málo. 
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Tabulka 7: Průměrná hrubá měsíční mzda (podle ČSÚ k 31. 12. daného roku) 

Celkem 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

In
d
e
x
 

2
0
1
6
/2

0
1
1
 

ro
z
d
íl
  

  

2
0
1
6
-2

0
1
1
 

JM kraj 24518 25153 25587 26079 27051 28456 1,16 3938 

MS kraj 23909 24340 24397 24667 25475 26555 1,11 2646 

OL kraj 22670 22754 23203 24081 24584 25861 1,14 3191 

ZL kraj 22461 22517 23117 23755 24554 26246 1,17 3785 

ČR celkem 25625 26033 26211 26802 27811 29061 1,13 3436 

 

Muži 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

In
d
e
x
 

2
0
1
6
/2

0
1
1
 

ro
z
d
íl
  

  
  

 

2
0
1
6
-2

0
1
1
 

JM kraj 27303 28041 28453 29034 30088 31336 1,15 4033 

MS kraj 26696 26950 27118 27281 28157 29155 1,09 2459 

OL kraj 24998 24719 25238 26157 26971 28336 1,13 3338 

ZL kraj 25073 25120 25859 26644 27501 29317 1,17 4244 

ČR celkem 28431 28873 29026 29721 30842 32134 1,13 3703 

 

Ženy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
In

d
e
x
 

2
0
1
6
/2

0
1
1
 

ro
z
d
íl
  

  
  

 

2
0
1
6
-2

0
1
1
 

JM kraj 21107 21478 21924 22408 23236 24325 1,15 3218 

MS kraj 20374 20909 20964 21420 22145 23289 1,14 2915 

OL kraj 20187 20174 20553 21294 21648 22808 1,13 2621 

ZL kraj 19057 19095 19556 20117 20874 22499 1,18 3442 

ČR celkem 22133 22496 22729 23203 24094 25283 1,14 3150 

 

Kraj 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

In
d
e
x
 

2
0
1
6
/2

0
1
1
 

ro
z
d
íl
  

  
  

  
 

2
0
1
6
-2

0
1
1
 

JM kraj 1,29 1,31 1,30 1,30 1,29 1,29 1,00 0,00 

MS kraj 1,31 1,29 1,29 1,27 1,27 1,25 0,95 -0,06 

OL kraj 1,24 1,23 1,23 1,23 1,25 1,24 1,00 0,00 

ZL kraj 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,30 0,98 -0,02 

ČR celkem 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,27 0,99 -0,01 
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Rozdíl průměrné 

hrubé mzdy mužů 

a žen 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Index 

2016/ 

2011 

rozdíl 

2016-

2011 

JM kraj 6196 6563 6529 6626 6852 7011 1,13 815 

MS kraj 6322 6041 6154 5861 6012 5866 0,93 -456 

OL kraj 4811 4545 4685 4863 5323 5528 1,15 717 

ZL kraj 6016 6025 6303 6527 6627 6818 1,13 802 

ČR celkem 6298 6377 6297 6518 6748 6851 1,09 553 

 

Podíl průměrné 

hrubé mzdy žen na 

hrubé mzdě mužů 

(v %) 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Index 

2016/  

2011 

rozdíl 

2016- 

2011 

Jihomoravský 77,31% 76,59% 77,05% 77,18% 77,23% 77,63% 1,00 0,32% 

Moravskoslezský 76,32% 77,58% 77,31% 78,52% 78,65% 79,88% 1,05 3,56% 

Olomoucký 80,75% 81,61% 81,44% 81,41% 80,26% 80,49% 1,00 -0,26% 

Zlínský 76,01% 76,02% 75,63% 75,50% 75,90% 76,74% 1,01 0,74% 

ČR celkem 77,85% 77,91% 78,31% 78,07% 78,12% 78,68% 1,01 0,83% 

 

Faktorem, který významně ovlivňuje situaci na trhu práce, je výdělková úroveň, pro níž 

se ve statistice používá ukazatel průměrné hrubé měsíční mzdy za všechny oblasti 

národního hospodářství a vyjadřuje průměrný údaj za všechny zaměstnance. Ve všech 

krajích cílového regionu je průměrná hrubá měsíční mzda pod průměrem ČR, a to po celé 

sledované období, a týká se jak mužů, tak žen. Nejnižší úroveň dosahuje průměrná 

hrubá měsíční mzda ve Zlínském a Olomouckém kraji, vyšší je v Moravskoslezském kraji 

a nejvyšší v Jihomoravském kraji. Toto konstatování se týká opět jak mužů, tak žen. 

V Jihomoravském kraji došlo také ve srovnání roku 2016 s rokem 2011 k nejvyššímu 

nárůstu průměrné hrubé měsíční mzdy, a to o 3 938 Kč, což je vyšší nárůst, 

než je průměr ČR. Vyšší než republikový průměr je vykázán také ve Zlínském kraji, 

a to opět u obou pohlaví. Při srovnání průměrné hrubé měsíční mzdy mužů a žen 

indexem jejich hodnot se ukazuje, že mzda mužů je cca o 1/3 vyšší než mzda žen. Tento 

poměr je v podstatě stabilní po celou sledovanou dobu, k mírnému snížení tohoto poměru 

došlo jen v Jihomoravském kraji a částečně i Zlínském kraji. Největší rozdíl mezi výší 

průměrné hrubé mzdy mužů a žen je v Jihomoravském kraji, ve kterém je tento rozdíl 

vyšší než průměr ČR, nejmenší je v Olomouckém kraji. Ve všech krajích cílového regionu 

v porovnání roku 2016 a 2010 došlo růstu rozdílu mezd mužů a žen. Výjimkou je pouze 

Moravskoslezský kraj se snížením tohoto rozdílu, což dokumentuje procentní podíl 

průměrné hrubé mzdy žen na průměrné hrubé mzdě mužů. Průměrná hrubá měsíční 



32 

 

mzda žen se ke mzdě mužů nejvíc přibližuje v Olomouckém kraji (stabilně cca 80 %), 

nejméně (cca 76 %) ve Zlínském kraji.                                        

Už v předchozím textu bylo uvedeno, že průměrná mzda není ukazatel, který 

by popisoval mzdu průměrného zaměstnance zejména proto, že průměr je nadsazen 

ojedinělými velmi vysokými platy. Jsou to platy zejména top-manažerů velkých podniků 

a je třeba konstatovat skutečnost, že to jsou většinou muži. Průměr mezd mužů je proto 

více nadsazený nad mzdu „obyčejného“ zaměstnance, než je tomu u žen. Průměrná 

mzda se pouze více či méně přibližuje skutečnosti, a jak už bylo uvedeno, 

je „nadhodnocena“ příjmy nejlépe placených zaměstnanců. Pro serióznější srovnání je 

proto lepší používat jiný ukazatel, např. medián hrubé měsíční mzdy.  

  

Tabulka 8: Medián hrubé měsíční mzdy (podle ČSÚ k 31. 12. daného roku) 

Celkem 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

In
d
e
x
 

2
0
1
6
/2

0
1
1
 

ro
z
d
íl
  

  
  

2
0
1
6
-2

0
1
1
 

JM kraj 21127 21447 21840 22392 23328 24701 1,17 3574 

MS kraj 21383 21838 21958 22377 23116 24163 1,13 2780 

OL kraj 20717 20594 20836 21651 21918 23165 1,12 2448 

ZL kraj 20153 20036 20576 21094 21770 23363 1,16 3210 

ČR celkem 21782 21997 22266 22844 23726 24934 1,14 3152 

 

Muži 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

In
d
e
x
 

2
0
1
6
/2

0
1
1
 

R
o
z
d
íl
  

  
  

 

2
0
1
6
-2

0
1
1
 

JM kraj 22939 23109 23512 21189 25248 26759 1,17 3820 

MS kraj 23705 23706 24091 24528 25361 26308 1,11 2603 

OL kraj 22122 21925 22223 23076 23789 25075 1,13 2953 

ZL kraj 22161 21753 22498 23263 24086 25749 1,16 3588 

ČR celkem 23533 23652 23955 24670 25688 26974 1,15 3441 

 

Ženy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

In
d
e
x
 

2
0
1
6
/2

0
1
1
 

ro
z
d
íl
  

  
  

  
 

2
0
1
6
-2

0
1
1
 

JM kraj 18911 19234 19711 20193 21012 22114 1,17 3203 

MS kraj 18611 19326 19206 19685 20311 21425 1,15 2814 

OL kraj 18442 18677 18678 19404 19640 20656 1,12 2214 

ZL kraj 17350 17519 17990 18362 19044 20363 1,17 3013 

ČR celkem 19731 20042 20271 20660 21461 22573 1,14 2842 
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Index hrubé mzdy 

mužů a žen 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

In
d
e
x
 

2
0
1
6
/2

0
1
1
 

ro
z
d
íl
  

  
  

  
  

 

2
0
1
6
-2

0
1
1
 

JM kraj 1,21 1,20 1,19 1,05 1,20 1,21 1,00 0,00 

MS kraj 1,27 1,23 1,25 1,25 1,25 1,23 0,97 -0,04 

OL kraj 1,20 1,17 1,19 1,19 1,21 1,21 1,01 0,01 

ZL kraj 1,28 1,24 1,25 1,27 1,26 1,26 0,98 -0,02 

ČR celkem 1,19 1,18 1,18 1,19 1,20 1,19 1,00 0,00 

 

Rozdíl mediánu  
hrubé mzdy mužů a 

žen 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

In
d
e
x
 

2
0
1
6
/2

0
1
1
 

ro
z
d
íl
 

2
0
1
6
-2

0
1
1
 

JM kraj 4028 3875 3801 996 4236 4645 1,15 617 

MS kraj 5094 4380 4885 4843 5050 4883 0,96 -211 

OL kraj 3680 3248 3545 3672 4149 4419 1,20 739 

ZL kraj 4811 4234 4508 4901 5042 5386 1,12 575 

ČR celkem 3802 3610 3684 4010 4227 4401 1,16 599 

 

Podíl mediánu 
hrubé mzdy žen na 

mediánu hrubé 

mzdy mužů (v %) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Index 
2016/ 

2011 

rozdíl 
2016-

2011 

Jihomoravský 82,44% 83,23% 83,83% 95,30% 83,22% 82,64% 1,00 0,20% 

Moravskoslezský 78,51% 81,52% 79,72% 80,26% 80,09% 81,44% 1,04 2,93% 

Olomoucký 83,36% 85,19% 84,05% 84,09% 82,56% 82,38% 0,99 -0,99% 

Zlínský 78,29% 80,54% 79,96% 78,93% 79,07% 79,08% 1,01 0,79% 

ČR celkem 83,84% 84,74% 84,62% 83,75% 83,54% 83,68% 1,00 -0,16% 

 

Mediánem vyjádřená mzda prostředního zaměstnance není ovlivněna extrémy a je mzdou 

skutečného člověka uprostřed mzdového rozpětí, nikoli vypočtené číslo. Podklady 

pro medián jsou získávány strukturálním šetřením, kdy se shromažďují data za jednotlivé 

zaměstnance. Seřazením platů (mezd) všech zaměstnanců od největšího po nejmenší tak 

zaměstnanec, který se se svou mzdou nachází přesně uprostřed, pobírá medián mezd. 

Použitím mediánu hrubé měsíční mzdy jsme získali data, která jsou ve srovnání 

s průměrnými mzdami v absolutních hodnotách očekávaně a logicky nižší. Např. zatímco 

průměrná mzda v roce 2016 za celou ČR byla 29 061 Kč, medián hrubé mzdy byl 24 934 

Kč, tedy rozdíl 4 127 Kč. V námi sledovaných krajích cílového regionu se tento rozdíl 

pohybuje na úrovni 2,5 – 3,5 tisíc Kč. Hodnota mediánu mezd v krajích se blíží mediánu 

ČR (ČR = 24 935 Kč, Jihomoravská kraj = 24 701 Kč, Moravskoslezský = 24 163 Kč). 

Medián mezd v ČR ve srovnání let 2011 a 2016 vykázal nárůst o 3 152 Kč, 
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v Olomouckém kraji a Jihomoravském kraji byl nárůst vyšší než v ČR, přičemž ve všech 

sledovaných krajích medián mezd v roce 2016 vzrostl, a to o 12 – 17 % proti mediánu 

v roce 2011. Ve všech krajích byl vykázán nižší nárůst mediánu mezd žen mezi roky 

2011 a 2016 než mediánu mezd mužů. Výjimkou je Moravskoslezský kraj, ve kterém 

medián hrubé mzdy žen v roce 2016 vzrostl oproti mediánu v roce 2011 (o 2 814 Kč, 

kdežto u mužů o 2 603 Kč).  

Pro naše účely genderového srovnání je zajímavá informace, že se v Moravskoslezském 

a Zlínském kraji v průběhu celého sledovaného období snížila výše indexu (poměru) mezi 

příjmy mužů (posuzováno mediánem hrubých mezd) a příjmy žen a v krajích 

Jihomoravském a Olomouckém zůstal tento index v podstatě na stejné úrovni. Rozdíl 

mediánu mezd hrubé mzdy mužů a mediánu mezd hrubé mzdy žen zůstává stále 

na hodnotách kolem 4,4 – 5,5 tisíc Kč a je ve všech sledovaných krajích větší než v ČR. 

Jedině v Jihomoravském kraji tento rozdíl při srovnání let 2011 a 2016 mírně klesl, 

ale absolutní hodnota tohoto rozdílu je stále velmi vysoká (4 883 Kč).  

Příjmy žen, posuzováno zorným úhlem mediánu mezd, dosahují cca 80 % příjmu mužů. 

Ani v jednom ze sledovaných krajů cílového regionu není příjem žen vyšší, než je 

vykazován za celou ČR (83,54 %). Nejpříznivější stav je v Jihomoravském kraji (83,22 % 

příjmu mužů) a v Olomouckém kraji (82,56 %), nejméně příznivá situace ve Zlínském 

kraji, kde příjem žen dosahuje 79,07 % příjmu mužů. 

Máme nyní vedle sebe dva ukazatele týkající se odměňování – průměrnou mzdu a její 

medián. Obecně platí zásada: čím je větší rozdíl mezi průměrnou mzdou 

a mediánem, tím vyšší je ve sledované ekonomice mzdová nerovnost. Mzdy jsou 

vyrovnanější ve vyspělejších zemích, kde je i průměrná mzda blíže mediánu mezd. 

 

Tabulka 9: Rozdíl průměrné hrubé mzdy a mediánu hrubé mzdy 

Rozdíl průměrné 

hrubé mzdy a mediánu 

hrubé mzdy - celkem 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

In
d
e
x
  
  
  
  
 

2
0
1
6
/2

0
1
1
 

z
m

ě
n
a
  
  
  
  

  
 

2
0
1
6
-2

0
1
1
 

JM kraj 3391 3706 3747 3687 3723 3755 1,11 364 

MS kraj 2526 2502 2439 2290 2395 2392 0,95 -134 

OL kraj 1953 2160 2367 2430 2666 2696 1,38 743 

ZL kraj 2308 2481 2541 2661 2784 2886 1,25 578 

ČR celkem 3843 4036 3945 3958 4085 4127 1,07 284 
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Muži 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

In
d
e
x
 

2
0
1
6
/2

0
1
1
 

z
m

ě
n
a
  
  
  
  

 

2
0
1
6
-2

0
1
1
 

JM kraj 4364 4932 4961 7845 4840 4577 1,05 213 

MS kraj 2991 3244 3027 2753 2796 2847 0,95 -144 

OL kraj 2876 2794 3015 3081 3182 3261 1,13 385 

ZL kraj 2912 3367 3361 3381 3415 3568 1,23 656 

ČR celkem 4898 5221 5071 5051 5154 5160 1,05 262 

 

Ženy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

In
d
e
x
 

2
0
1
6
/2

0
1
1
 

z
m

ě
n
a
  
  
  
 

2
0
1
6
-2

0
1
1
 

JM kraj 2196 2244 2213 2215 2224 2211 1,01 15 

MS kraj 1763 1583 1758 1735 1834 1864 1,06 101 

OL kraj 1745 1497 1875 1890 2008 2152 1,23 407 

ZL kraj 1707 1576 1566 17556 1830 2136 1,25 429 

ČR celkem 2402 2454 2458 2543 2633 2710 1,13 308 

 

Rozdíl průměrné mzdy a mediánu v celé ČR od roku 2011 má trvale stoupající tendenci 

a dosahoval-li v roce 2011 hodnotu 3 843 Kč, v roce 2016 to bylo již 4 127 Kč (index 

2016/2011 = 1,07, rozdíl 2016-2011 = 284 Kč). Ve všech krajích cílového regionu 

je tento rozdíl průměrné mzdy a mediánu sice menší než v ČR, ale i tak ve sledovaném 

období 2011 – 2016 vykázal, až na Moravskoslezský kraj, větší rozdíl a růst. Nejvyšší 

hodnotu rozdílu průměru a mediánu mezd v roce 2016 uvádí kraj Jihomoravský 

(3 755 Kč), nejvyšší nárůst za sledované období je v Olomouckém kraji (index 

2016/2011 = 1,38 a nárůst o 743 Kč). Nejnižší hodnota rozdílu průměru mezd a mediánu 

mezd v roce 2016 byla v Moravskoslezském kraji (2 392 Kč). V Moravskoslezském kraji 

také jako v jediném došlo k poklesu rozdílu průměru a mediánu mezd (index 2016/2011 

= 0,98, snížení o 134 Kč). Ostatní kraje v obou kategoriích vykazují nárůst rozdílu těchto 

ukazatelů. Můžeme tedy konstatovat, že příjmové nůžky mužů a žen se ve všech krajích 

i v ČR rozevírají, průměr hrubé mzdy roste rychleji než její medián.  

Jediným krajem, ve kterém tento popsaný trend neplatí, je Moravskoslezský kraj. Také 

pro tento kraj (stejně jako pro všechny ostatní) platí, že průměr hrubých mezd je vyšší 

než jejich medián, ale ve sledovaném období let 2011 – 2016 došlo ke snížení rozdílu 

mezi těmito ukazateli, sice malému, ale přece jen snížení. Na tomto pozitivním výsledku 
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se podílí především snížení rozdílu průměrné mzdy a mediánu u mužů (index 2016/2011 

= 0,95, rozdíl = -144 Kč) Moravskoslezského kraje. Hodnota rozdílu průměru hrubých 

mezd a jejich mediánu v Moravskoslezském kraji byla v roce 2016 absolutně nejnižší 

mezi kraji cílového regionu a byla na úrovni cca 60 % hodnoty za celou Českou republiku 

(rok 2016 v ČR = 4 127 Kč, v Moravskoslezském kraji = 2 392 Kč). Rozdíl průměrných 

mezd a mediánu mezd u žen v Moravskoslezském kraji sice tak jako ve všech krajích 

(i v ČR) vzrostl, ale vzrostl společně s Jihomoravským krajem nejméně a minimálně 

(index 2016/2011 pro Jihomoravská kraj = 1,01, pro Moravskoslezský kraj = 1,06), což 

pro Jihomoravský kraj představuje minimální nárůst jen 15 Kč a pro Moravskoslezský 

kraj nárůst 101 Kč, zatímco v ostatních krajích je tento rozdíl přes 400 Kč. Data 

dokladují, že v Moravskoslezském kraji se neprojevuje obecná tendence růstu enormně 

vysokých příjmů, a to především u mužů.  

Můžeme tedy učinit závěr, že nejen ve všech krajích (s výjimkou Moravskoslezského 

kraje) cílového regionu, ale i v České republice, a to v obou kategoriích (muži a ženy), 

se mzdové nůžky trvale rozevírají, pravděpodobně zvyšováním vysokých nadprůměrných 

mezd u malého počtu osob, především mužů.  

Závěrem k textu o příjmových faktorech trhu práce (průměrné hrubé mzdě a mediánu 

hrubé mzdy) chceme uvést několik poznámek, vztahujících se k odměňování žen a mužů 

a ke mzdové diskriminaci žen. Použití statistických údajů – tedy průměrných hrubých 

mezd mužů a žen nebo mediánu hrubých mezd těchto kategorií - neposkytuje, podle 

našeho názoru, relevantní argumenty, dokazující genderovou diskriminaci, neboť 

diskriminací je pouze to, když žena pobírá nižší mzdu než muž za stejnou práci 

na stejném pracovním místě – jenže o tom aritmetický průměr ani medián neříkají nic. 

Ženy obecně pracují na jiných pracovních místech než muži, mají jiné kvalifikace, liší 

se v oborech vzdělání, mají také v průměru nižší počet odpracovaných hodin – zejména 

nižší počet přesčasových hodin, které jsou placeny vyšší sazbou. A to vše samozřejmě 

působí na mzdu, kterou za práci dostávají. Ženám a mužům také jinak narůstá mzda 

v souvislosti s věkem, ženám většinou méně. S největší pravděpodobností je mzdový 

propad ve středním věku u žen způsoben přerušením kariéry většiny z nich v důsledku 

mateřské a rodičovské dovolené. Je tedy evidentní, že odpovědět na otázku, zda a jak 

mnoho jsou ženy ve mzdách diskriminovány, není možné na základě statistických čísel. 

Spíše půjde o jednotlivé konkrétní případy.  

Mnohem podstatnější bude také fakt, že se ženy obecně hůře dostávají na lépe placená 

pracovní místa, a také to, že na ně připadá většina domácích prací v rodině a starost 

o rodinu. Jde tedy o slaďování pracovního a soukromého života žen. A o něčem takovém 

ale mzdová statistika nemůže přímo vypovídat. Konstatování zda, kde a v jaké míře 

dochází ke mzdové diskriminaci, musíme nechat na porovnání odměny za výkon stejné 

práce se stejnými kompetencemi a odpovědnostmi, vykonávané ve stejných komplexních 
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podmínkách a ve stejném časovém rozsahu v konkrétní organizaci. Mimo jiné i na otázky 

mzdové diskriminace a vztahu vedení firem k ní jsme zaměřili i naše dotazníkové šetření. 
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4 Empirická část – dotazníkové šetření 

Následující text se věnuje empirickému výzkumu. 

4.1 Cíl výzkumu 

V souladu se záměrem Klíčové aktivity 03 „Zpracování genderově sensitivní analýzy trhu 

práce“ grantového projektu „Vzděláváním úředníků a osvětou zaměstnavatelů k prevenci 

diskriminace na trhu práce v Moravskoslezském, Jihomoravském, Olomouckém 

a Zlínském kraji“ Operačního programu Zaměstnanost (registrační číslo projektu 

CZ.03.1.51/0.0/16_061/0003069) bylo cílem zjistit u zaměstnavatelů, jak vnímají míru, 

ve které mají aplikována opatření proti diskriminaci a vyhodnotit míru připravenosti firem 

na zavádění opatření na podporu rovného zacházení se všemi zaměstnanci. 

Pro zjištění cíle výzkumu byl vytvořen dotazník, který obsahoval celkem 55 položek, 

z toho  17 otázek otevřených, 6 otázek statistického charakteru a 1 závěrečnou otázku, 

ve které mohli respondenti/respondentky sdělit tazatelům své náměty, připomínky 

a poznámky. Vyplnění dotazníku trvalo cca 15 minut. U většiny otázek (uzavřených) byly 

naformulovány možnosti odpovědí, na které respondenti/respondentky odpovídali 

označením zvolené varianty ve formuláři. Volnými otázkami dotazník zjišťoval především 

důvody zvolených předchozích uzavřených odpovědí, to, proč firma daný segment 

genderu řeší či neřeší určitým způsobem, nebo jak se k jeho řešení staví. U otázek, 

pátrajících po stanovisku k zavedení nových normativních generových opatření, dotazník 

žádal respondenty/respondentky také o vyjádření jejich názoru na finanční náročnost 

zavedení těchto opatření.  

Dotazník se zaměřil na následující segmenty rovného přístupu žen a mužů ve firmách: 

 Přijímání zaměstnanců/zaměstnankyň a vedení statistik mužů a žen u přijímacího 

řízení 

 Rovné odměňování a platová transparentnost 

 Kariérní postup včetně podílu žen ve vedení a orgánech firmy, kvóty žen 

 Možnosti přístup ke vzdělávání včetně vzdělávání v oblasti rovného zacházení 

 Udržování kontaktu se zaměstnanci/zaměstnankyněmi na mateřské a rodičovské 

dovolené 

 Firemní genderová koncepce a strategie 

 Slaďování rodinného a pracovního života včetně flexibility pracovních úvazků 

 Připravenost na zavádění uvažovaných normativních opatření pro rovné zacházení 

s ženami a muži (oblast vedení genderových statistik, odměňování, vzdělávání 

a rozvoje, genderových kvót, auditů a koncepcí a metodik genderu, oblast slaďování 

rodinného a pracovního života). 
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4.2  Výzkumná metoda 

Na základě studia teoretických otázek rovného zacházení, jejich jednotlivých prvků 

a složek, analýzou publikovaných i jinak dostupných stávajících i uvažovaných opatření 

a námětů na podporu rovného zacházení z centrálních úřadů (Úřad vlády, MPSV, 

ČMKOS), analýzou novinových a online článků na téma rovného přístupu, analýzou 

příspěvků na odborných genderových konferencích a v neposlední řadě posuzováním 

a výběrem vhodné metody k získání relevantních terénních dat se realizační tým rozhodl, 

že k získání dat použije metodu anonymního dotazníkového šetření. Současně bylo cílem 

dotazníkové šetření pojmout co nejšířeji, aby obsáhlo většinu aspektů rovného zacházení 

a nebylo jen monotematickým šetřením jedné z jeho oblastí (např. odměňování). 

Realizační tým také přijal filozofii, že data budou získávána u organizací bez ohledu 

na jejich podnikatelské zaměření (průřezově ve všech CZ-NACE), bez ohledu na velikost 

podle počtu zaměstnanců i bez ohledu na formu vlastnictví organizace.  

V polovině listopadu (13. 11. 2016) byl odeslán nejdůležitějším zainteresovaným 

orgánům v ČR dopis se žádostí o vyjádření jejich odborného stanoviska k  zařazení 

otázek pro dotazníkové šetření. Byl osloven Úřad vlády ČR, Oddělení rovnosti žen 

a mužů, MPSV - Odbor realizace programů ESF a rovných příležitostí, Úřad práce ČR, 

Krajská pobočka v Ostravě, Oddělení trhu práce Odboru zaměstnanosti a Českomoravská 

komora odborových svazů. Své náměty na obsah dotazníku zaslali odborníci těchto 

orgánů - Mgr.  Lenka Grünbergová z Úřadu vlády, Mgr. Petra Bučková, Ph.D. z Krajské 

pobočky Úřadu práce v Ostravě a Mgr. Dušan Martinek z ČMKOS. Jejich náměty byly 

v převážné míře akceptovány a do dotazníku zařazeny.   

Počátkem ledna 2017 byl návrh dotazníku zaslán Úřadu vlády, MPSV a Úřadu práce 

Moravskoslezského kraje se žádostí o vyjádření připomínek k této pracovní verzi. Nikdo 

ze zapojených organizací nedoporučil provést závažnější změny v dotazníku, zaslali 

pouze drobné formální úpravy, které byly zohledněny. 

Po zapracování těchto drobných úprav, byla v lednu 2017 zpracována finální podoba 

dotazníku, která byla převedena do elektronické verze a uložena na cloudovém portálu 

„Moje anketa“ (http://www.mojeanketa.cz/pruzkum/254097467) pro online anonymní 

vyplňování. 

V únoru 2017 (14. 2. 2017) byl všem členům Klubu personalistů Moravy a Slezska 

a příznivcům tohoto klubu elektronicky rozeslán odkaz na dotazník se žádostí, 

aby se zapojili do dotazníkového šetření. Rovněž Sdružení pro rozvoj Moravy a Slezska 

(pozn.: Sdružení je spolkem, který působí v Moravskoslezském kraji od roku 1990, které 

v současnosti sdružuje 130 členů, průřezově se zabývá všemi odvětvími ekonomické 

aktivity a jehož posláním je prosazování zájmů svých členů v souladu s rozvojovou 

strategií Moravskoslezského kraje v oblastech ekonomického rozvoje, životního prostředí, 

http://www.mojeanketa.cz/pruzkum/254097467
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rozvoje infrastruktury, vzdělávání a lidských zdrojů) vyzvalo své členské organizace 

k zapojení se do dotazníkového šetření. Na konferenci Klubu personalistů Moravy 

a Slezska dne 28. února 2017 bylo nainstalováno 6 notebooků, na kterých měli účastníci 

konference možnost anonymního vyplnění dotazníku. Realizační tým pouze vypomáhal 

s přihlášením a s technickou stránkou vyplnění online. Podporu při vyplňování dotazníků 

poskytoval realizační tým také na březnovém setkání Klubu (27. 3. 2017). Na seminářích 

Klubu ve Frýdku - Místku a Olomouci v únoru a březnu byli vždy jejich účastníci vyzváni 

k aktivnímu zapojení se do dotazníkového šetření. 

Počátkem měsíce března 2017 realizační tým požádal o spolupráci rovněž sesterské 

profesní organizace – Klub personalistů Jihomoravského kraje a Klub personalistů Kraje 

Vysočina s cílem, aby dotazníkové šetření pokrylo nejen původně uvažované kraje, ale 

oblast celé Moravy a bylo možné na základě analýzy vyloučit (nebo potvrdit) regionální 

vlivy na realizaci a záměry genderu.  

Dotazníkové šetření bylo uzavřeno k 31. březnu 2017, kdy byl přístup se záznamem 

pro další vyplňování respondenty/respondentkami uzamčen. 

Výše popsanými aktivitami a působením na členy a příznivce profesních sdružení 

personalistů bylo dosaženo toho, že se dotazníkového šetření v období od 14.2. do 31. 3. 

2017 zúčastnilo celkem 128 respondentů/respondentek. 

Začátkem měsíce dubna 2017 byla zahájena analýza dat získaných dotazníkovým 

šetřením. Nejdříve byla provedena analýza dat statistického charakteru (ekonomická 

činnost organizace, velikost organizace – zde se převedl počet zaměstnanců uvedených 

v dotaznících na kategorie velikosti firmy na malá, střední a velká firma podle běžných 

standardů ESF, region/regiony působení organizace, vlastnictví organizace zahraničním 

nebo tuzemským vlastníkem, pohlaví respondenta/respondentky). Dále se realizační tým 

začal zabývat analýzou uzavřených i otevřených odpovědí z pohledu velikosti, vlastnictví 

firmy a pohlaví respondentů/respondentek tam, kde toto hledisko nepostrádalo smysl.  

Byly testovány všechny uzavřené i otevřené odpovědi podle  těchto hypotéz: 

1. velké firmy mají lépe zavedený systém genderových opatření a problematice 

genderu věnují větší pozornost než firmy menší; 

2. firmy se zahraničním vlastníkem mají lépe zavedený systém genderových 

opatření a problematice genderu věnují větší pozornost než firmy, kde je 

vlastníkem tuzemský vlastník; 

3. firmy se zahraničním vlastníkem jsou přístupnější zavedení nových  

genderových opatření než firmy, kde je vlastníkem tuzemský majitel; 

4. velké firmy jsou přístupnější zavedení nových  genderových opatření než firmy 

menší; 

5. ženy respondentky jsou přístupnější zavedení nových genderových opatření než 

muži respondenti. 
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4.3 Popis souboru 

Velikost a geografické členění zapojených firem 

 

K účasti na dotazníkovém šetření bylo vyzváno 664 firem (členů a sympatizantů Klubu 

personalistů Moravy a Slezska, z. s.) především z Moravskoslezského, Jihomoravského, 

Olomouckého a Zlínského kraje. Dotazník vyplnilo 128 společností, tedy 19,28 % 

oslovených firem. Tyto společnosti v době průzkumu zaměstnávaly celkem  53 153 

zaměstnanců/zaměstnankyň. Respondenty dotazníku bylo 72 % žen a 28 % mužů. 

Nejrozsáhlejší skupina respondentů/respondentek (66 %) provozuje svou činnost 

v Moravskoslezském kraji, 12 % dotazovaných firem v Jihomoravském kraji, 

v Olomouckém kraji 8 % a ve Zlínském kraji 2 %. Pět respondentů/respondentek uvedlo, 

že působí ve více než v jednom z uvedených krajů, resp. na území celé České republiky 

(3 firmy). Do průzkumu se zapojily také organizace z jiných krajů, především z kraje 

Vysočina (5 respondentů/respondentek). Graf 1 ukazuje rozložení zapojených firem podle 

geografického rozčlenění. 

 

Graf 1: Geografické rozčlenění firem 

Geografické rozčlenění firem

12%

8%

66%

2%

12%

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Zlínský kraj

jiný kraj

 

 

Oblast působení firem dle ekonomické kategorizace 

 

Zapojené organizace působí nejčastěji v oblasti zpracovatelského průmyslu (27 %) 

a ve stavebnictví (17 %), 9 % dotazovaných firem pak v oblasti dopravy a zásobování, 

7 % ve vzdělávání a ve zdravotnictví. Oblasti působení zapojených firem z hlediska 

ekonomické kategorizace (CZ-NACE) jsou uvedeny v Tabulce 10. 
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Tabulka 10: Procentuální zapojení firem dle oblasti působení (CZ-NACE) 

Oblast působení firem dle ekonomické kategorizace (CZ-NACE) Zapojené firmy v % 

Zpracovatelský průmysl 26,6 % 

Stavebnictví 16,4 % 

Doprava a zásobování 8,6 % 

Vzdělávání 7,0 % 

Zdravotnictví a speciální péče 7,0 % 

Ostatní činnosti 6,3 % 

Ubytování, stravování, pohostinství 4,7 % 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 4,7 % 

Informační a komunikační činnost 3,9 % 

Administrativní a podpůrné činnosti 3,9 % 

Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel 3,1 % 

Profesní, vědecké a technické činnosti 3,1 % 

Zásobování vodou 1,6 % 

Peněžnictví a pojišťovnictví 0,8 % 

Činnosti v oblasti nemovitostí 0,8 % 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 0,8 % 

Těžba a dobývání 0,8 % 

 

 

Vlastnictví a velikost firem 

 

75 % respondentů/respondentek uvedlo, že nemají vlastníka v zahraničí. Z hlediska 

velikosti firem se výzkumu účastnilo 57 velkých firem (250 a více 

zaměstnanců/zaměstnankyň), 46 středních firem (počet zaměstnanců/zaměstnankyň 

50 až 249) a 25 malých firem (do  49 zaměstnanců/zaměstnankyň). Tyto údaje 

v procentech jsou pro přehlednost uvedeny v Grafu 2. 
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Graf 2: Velikost firem 
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Podíl žen ve firmách a ve vedení firem 

 

Zástupci/zástupkyně zapojených společností v dotazníku uváděli informace, jaký podíl 

na celkovém počtu zaměstnaných představují ženy. Nejčastěji zaměstnávají 11 – 30 % 

žen. Bližší údaje jsou uvedeny v následující Tabulce 11. 

 

Tabulka 11: Podíl žen ve firmách 

Podíl žen ve firmě 
Zapojené 

firmy v % 

do 5 % včetně 6,3% 

6 - 10 % 6,3% 

11 - 20 % 23,4% 

21 - 30 % 17,2% 

31 - 40 % 3,9% 

41 - 50 % 4,7% 

51 - 60 % 6,3% 

61 - 70 % 7,8% 

71 - 80 % 10,9% 

81 - 90 % 6,3% 

91 - 95 % 4,7% 

96 - 100 % 2,3% 

 

Co se týče zastoupení žen ve vedení společností zapojených do dotazníkového šetření, 

pouze ženy jsou v čele organizací u 5 % dotazovaných firem. Většinou se jednalo o malé 

firmy (5 dotázaných). Více než 60 % žen ve vedení společnosti má 14 % dotazovaných 

firem. Častěji se jednalo o firmy s českým vlastníkem než o firmy se zahraničním 
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vlastníkem. Společností, kdy ve vedení není žádná žena, bylo celkem 18 %. Takto 

odpovědělo 36 % malých firem, 22 % středních organizací a 7 % velkých společností. 

Žádnou ženu nemá ve vedení 21 % firem s českým vlastníkem a 9 % se zahraničním 

vlastníkem. Nejvíc firem (36 %) odpovědělo, že podíl žen na vedení společnosti je 1% - 

20 %. Konkrétní údaje jsou znázorněny v Tabulce 12. 

 

Tabulka 12: Podíl žen ve vedení firem 

Podíl žen na 

celkovém počtu 

členů vedení 

(%) 

Celkem 

Velké 

firmy 

Střední 

firmy 

Malé 

firmy 

Zahraniční 

vlastník 

Český 

vlastník 

žádná žena 18 7 22 36 10 21 

1 – 20 % 36 56 28 4 34 37 

21 – 40 % 22 24 26 8 34 18 

41 – 60 % 10 7 15 8 16 8 

61 – 80 % 5 4 2 16 6 5 

81 – 99 % 4 2 5 8 0 5 

jen ženy 5 0 2 20 0 6 

 

Dle odpovědí respondentů/respondentek je nejčastější příčinou účasti nebo neúčasti žen 

ve vedení rozhodnutí valné hromady, akcionářů nebo vlastníků (39 odpovědí). 

18 společností uvedlo, že majitelé firmy jsou zároveň na vedoucích pozicích (jednalo 

se vždy o rodinné firmy). Podílet se na vedení společnosti ženám znesnadňuje podle 

13 respondentů/respondentek obor, ve kterém firma působí (těžký průmysl, strojírenství, 

hornictví). Podíl žen je obtížné změnit v případech, kdy ve firmě převládají muži 

(2 odpovědi) nebo naopak ženy (5 odpovědí). V případech, kdy je podíl žen ve vedení 

nad 60 %, se jedná zpravidla o rozhodnutí majitele nebo o charakter firmy (oblast 

podnikání nebo mezi zaměstnanci převažují ženy). 7 společností uvedlo, že o pozice top 

managementu mají ženy nižší zájem než muži, v 1 případě firma odpověděla, že zájem 

o přední pozice v jejich společnosti naopak nemají muži (jednalo se o firmu působící 

v oblasti dopravy a zásobování). 20 ze zapojených firem odpověď nezná 

nebo ji neuvedlo.  
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4.4 Výsledky odpovědí dotazníkového šetření 

Dotazníkové položky (tučné nadpisy) byly vyhodnoceny celkově, z hlediska velikosti firem 

(kap. 4.4.1), vlastnictví firem (kap. 4.4.2) a pohlaví respondentů (kap. 4.4.3). 

 

Vnímání problémů v rovném zacházení s ženami a muži 

 

Zapojeným společnostem byla položena otázka, zda podle nich ve firmě existují 

nebo neexistují problémy v oblasti rovného přístupu k ženám a mužům. 91 % zapojených 

velkých firem se domnívá, že u nich problém v rovném přístupu k ženám a mužům 

neexistuje, firemní kultura organizace má tuto rovnost zakotvenou jak normativně, 

tak ve vědomí zaměstnanců. Stejný názor mají tři čtvrtiny respondentů ze středních (74 

%) a malých firem (76 %). Otázkami rovného přístupu k ženám a mužům se vůbec 

nezabývá, neřeší je a nejsou důležité pro celkem 9 % zapojených společností (takto 

odpovědělo 5 zástupců/zástupkyň malých firem, 5 středních firem 

a 1 představitel/představitelka velké organizace). Firmy nejčastěji argumentují tím, 

že nemají problémy s rovným přístupem (5 malých firem, 3 střední, 1 velká) 

a nezaznamenaly a nemusely nikdy řešit žádnou diskriminaci žen v žádné oblasti 

pracovního života. 2 organizace střední velikosti s českými majiteli zdůvodňovaly 

nerovnost v počtu žen a mužů ve firmě charakterem jejich činností (strojírenská a hutní 

výroba). Údaje týkající se vnímání problémů v rovném přístupu k ženám a mužům 

v závislosti na velikosti firem dokládá Graf 3. 

      

Graf 3: Vnímání problémů v rovném přístupu k ženám a mužům v závislosti na 
velikosti firem 
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Drobné problémy při uplatňování rovného přístupu, které však firma včas, efektivně 

a uspokojivě řeší, uvádějí 3 velké firmy, 6 firem střední velikosti a 1 malá firma. U jedné 

velké firmy se zahraničním vlastníkem se jednalo o neadekvátní jednání liniového 

manažera ve výrobě a oblast odměňování, firmy střední velikosti s tuzemskými vlastníky 

řešily odměňování žen řízených muži a malá firma poukazuje na problém při řešení 

platových výhod. Systémové problémy, které firmy řeší obtížně, vnímá 

1 respondent/respondentka z velké firmy a 1 zástupce/zástupkyně ze středně velké 

firmy. Tyto problémy se také týkaly oblasti odměňování. V obou případech se jednalo 

o firmy s českými vlastníky. Malé firmy systémové problémy neuvádějí. 

Vnímání problémů při uplatňování rovného přístupu pravděpodobně nezávisí na pohlaví 

respondentů. 84 % dotazovaných žen a 78 % mužských respondentů odpovědělo, 

že problémy v jejich firmě v této oblasti neexistují, firma má tuto rovnost zakotvenou 

normativně i ve vědomí zaměstnanců. Podle mužských zástupců tato otázka není důležitá 

a neřeší ji 11 % firem, ženy takto odpověděly v 8 % případů. Pokud nějaké problémy 

nastanou, jedná se o drobné problémy, které firmy uspokojivě řeší podle 11 % mužů 

a 7 % žen. 

4.4.1 Rovné zacházení s muži a ženami v závislosti na 

velikosti firmy 

Výzkum vycházel z hypotézy, že rovné zacházení budou uplatňovat spíše velké firmy. 

Ne ve všech aspektech rovného zacházení s muži a ženami se tato hypotéza potvrdila. 

 

Přijímání zaměstnanců/zaměstnankyň a vedení statistik úspěšnosti žen 

a mužů u přijímacího řízení 

 

Okolo 50 % firem všech velikostí vždy inzeráty formuluje tak, aby oslovovaly ženy 

i muže, protože pozici chtějí obsadit bez ohledu na pohlaví. Kolem 20 % firem (18 % 

velkých, 22 % středních a 24 % malých) zadává při inzerci obě pohlaví, protože 

to vyžaduje antidiskriminační zákon. Malé firmy dvojnásob častěji (20 % dotázaných) než 

střední (11 %) a velké firmy (také 11 %) neoslovují v inzerátech ženy i muže. Odpověď, 

že někdy poptávají v inzerátech muže a někdy ženy, uvedlo 19 % velkých firem a 15 % 

středních firem. Malá firma tuto odpověď neuvedla v žádném případě. 

V případě, kdy se o jedno pracovní místo ucházeli dva stejně kvalifikovaní kandidáti 

různého pohlaví, odpovědělo 28,1 % z dotázaných velkých firem, že berou ohled 

na vyrovnané zastoupení pohlaví v organizaci. U středních a malých firem je to výrazně 

nižší počet dotázaných (10,9 a 12 %). Přesto vyšší procento společností nebere zřetel 

na vyrovnané zastoupení pohlaví v organizaci (u velkých firem 33,3 % 

respondentů/respondentek, u středních 28,3 % a u malých dokonce 44 %). Tyto hodnoty 
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ukazují, že malé firmy berou ohled na vyrovnané zastoupení pohlaví v organizaci spíše 

výjimečně. Konkrétní výsledky, zda firmy berou ohled na vyrovnané zastoupení pohlaví 

ve firmě při přijímacím řízení, dokládá Graf 4. 

 

Graf 4: Ohled na vyrovnané zastoupení pohlaví ve firmě při přijímacím řízení 
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Řada realizací opatření rovného zacházení s muži a ženami klesá s velikostí firmy. 

Metodikou pro sledování rovného zacházení je statistika úspěšnosti žen a mužů 

při výběrových řízeních. 89,1 % dotázaných společností tuto statistiku nevede, vyšší 

procento realizace statistiky úspěšnosti žen a mužů je u velkých firem (14 %), menší 

u středních firem (10,9 %) a u malých firem jsou to pouze 4 % 

respondentů/respondentek. 

Důvod, proč oslovené firmy vedou statistiky úspěšnosti žen a mužů, je v 36 % odpovědí 

dán směrnicemi společnosti (standardy, vnitřní směrnice, požadavky auditorů 

a odborových organizací). 29 % zapojených organizací tyto statistiky vytváří na základě 

požadavků vlastníka firmy. 21 % společností tato problematika zajímá, a proto statistiky 

vede. 14 % dotázaných důvod neuvedlo. Tyto výsledky ukazuje Graf 5. 
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Graf 5: Důvody vedení statistiky úspěšnosti žen a mužů ve výběrových řízeních 
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62 % odpovědí uvádí, že statistiky úspěšnosti žen a mužů ve výběrových řízeních jsou 

nepotřebné a zbytečné a není tedy důvod je vést. 35 % těchto respondentů zdůraznilo, 

že pohlaví pro ně není kritériem úspěšnosti při výběrových řízeních. 10 % společností 

tyto statistiky nevede, protože pozice, které nabízejí, předurčují (vzhledem k náročnosti 

nebo finanční odměně za práci) ženy nebo muže. Dalším stanoviskem, proč organizace 

statistiky úspěšnosti žen a mužů ve výběrových řízeních nevedou, je časová 

nebo administrativní náročnost zpracování těchto údajů (6 %). Vzhledem k aktuální 

situaci na trhu práce firmy uvedly, že výběrová řízení v současnosti nerealizují (4 %). 

Celkové výsledky jsou uvedeny v Grafu 6. 
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Graf 6: Důvody, proč firmy nevedou statistiky úspěšnosti žen a mužů ve 

výběrových řízeních 
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Pouze ve 3 % odpovědí oslovené společnosti uvedly více důvodů, většina firem uvedla 

pouze jedno zdůvodnění, proč tuto statistiku vede nebo nevede.  

71 % respondentů, kteří vedou statistiky o úspěšnosti žen a mužů ve výběrových 

řízeních, vedou také statistiky týkající se důvodů jejich neúspěšnosti. V 6 případech 

uvedly tyto důvody také respondenti, kteří statistiky nevedou. 

Společnosti zpravidla uvádějí stejné důvody neúspěchu při výběrových řízeních pro ženy 

i pro muže. Z odpovědí vyplývá, že muži i ženy nejčastěji selhávají z důvodů 

nedostatečné kvalifikace (u žen tuto odpověď uvedlo 10 respondentů/respondentek, 

u mužů 9 respondentů/respondentek). Další příčinou neúspěchu při výběrových řízeních 

je motivace (5 odpovědí u mužů, 3 u žen). U mužských uchazečů je uváděno také 

nedostatečné mzdové ohodnocení (4 odpovědi). U uchazeček o zaměstnaní je důvodem 

odmítnutí směnnost (3 odpovědi), což u mužů roli nehraje. Další v pořadí faktorů 

neúspěchu je pro obě pohlaví nedostatečná znalost cizího jazyka (3 odpovědi u žen 

i mužů). Konkrétní data uvádí Tabulka 13. 
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Tabulka 13: Důvody neúspěchu při výběrových řízeních u žen a mužů 

Důvod neúspěchu při výběrových 

řízeních 
Ženy Muži 

nedostatečná kvalifikace 10 9 

směnnost, fyzická náročnost 4 0 

motivace 3 5 

znalost cizího jazyka 3 3 

nedostatečné mzdové ohodnocení 2 4 

zkušenosti, praxe 2 2 

negativní reference 1 1 

osobnostní vlastnosti 1 1 

dojíždění 1 0 

zdravotní nezpůsobilost 0 1 

 

Rovné odměňování a platová transparentnost 

 

Oblast rovného odměňování řeší aktivněji velké (61,4 %) a střední firmy (58,7 %). 

I pro malé firmy je rovné odměňování téma, kterému se věnuje téměř polovina 

respondentů/respondentek (48 %).  

Důvodem, proč oslovené organizace řeší aktivně rovné odměňování, bylo podle odpovědí 

dotazníkového šetření uplatňování zásady rovného zacházení, kdy za stejnou práci 

dostanou bez rozdílu pohlaví stejnou odměnu (20 odpovědí). Zástupci/zástupkyně firem 

zdůrazňovali, že mzda je závislá na náročnosti práce, odpovědnosti, výkonnosti, 

kvalifikaci a stupni řízení, ne na pohlaví (33 odpovědí). Stejnou odpověď uvedlo ovšem 

také 16 respondentů/respondentek, kteří rovné odměňování ve firmě aktivně neřeší. 

Firmy pravděpodobně situaci vnímají tak, že mají systém nastaven, takže jej není 

potřeba měnit ani jinak řešit. 10 společností, které rovné odměňování řeší, 

a 9 organizací, které rovné odměňování neřeší, totiž jako důvod uvedlo podobnou 

odpověď, a to zakotvení rovného odměňování v legislativě nebo ve vnitřních firemních 

předpisech podle pozic. Odměňování se tedy řídí tabulkami, tarify a katalogy 

odměňování. 5 firem uvedlo, že rovné odměňování neřeší, protože ženy a muži pracují 

na různých pozicích. 9 firem rovné odměňování neřeší, protože to nevnímají jako 

problém. 

Platová transparentnost je pro řadu firem dosud záležitost, se kterou není seznámena 

(39,1 %), anebo s tímto opatřením nesouhlasí (39,8 %). Dobrou informovanost o platové 
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transparentnosti mají velké firmy (98,2 % respondentů), ale 59,6 % zástupců/zástupkyň 

těchto velkých firem s tímto opatřením platové transparentnosti nesouhlasí. Postoj firem 

vůči platové transparentnosti ukazuje Graf 7. 

 

Graf 7: Postoj firem vůči platové transparentnosti 
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Respondenti/respondentky, kteří mají pozitivní postoj k platové transparentnosti, 

ji vnímají jako nástroj (6 odpovědí) k efektivnímu řízení lidí, zvyšování jejich výkonu 

a především jako motivační prvek. Dalším důvodem souhlasu s platovou transparentností 

je rovnost, kterou tyto firmy uplatňují (5 odpovědí). 3 zástupci/zástupkyně zapojených 

organizací, kteří se k platové transparentnosti staví pozitivně, nepovažují plat za tajnou 

informaci. Naopak 20 respondentů/respondentek, kteří s platovou transparentností 

nesouhlasí, plat považují za důvěrnou dohodu mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem/zaměstnankyní, která je citlivým údajem chráněným zákonem 

o ochraně osobních údajů. Firmy se obávají, že platová transparentnost by přinesla závist 

(6odpovědí) nebo neshody a konflikty v kolektivu (6 odpovědí). 

Také realizace dalších opatření rovného přístupu je častější u větších firem 

než u menších. Průměrnou odměnu mužů a žen dohromady na konkrétní pracovní pozici 

mohou zjistit zaměstnanci téměř u poloviny dotázaných velkých firem (47,4 %), 

u 30,4 % středních firem a pouze u čtvrtiny malých firem (24 %). 91,4 % dotazovaných 

organizací nezveřejňuje informace o průměrné odměně mužů a žen na stejné pracovní 

pozici ani o průměrné odměně mužů a průměrné odměně žen ve firmě. Velké firmy tyto 

informace zveřejňují častěji než střední a malé firmy.  

Ze vzorku dotazovaných společností, které informace o průměrné odměně mužů a žen 

dosud nezveřejňují, pouze 2,6 % uvažují o tom, že by tyto informace zveřejňovaly, avšak 

většina firem o tom nadále neuvažuje (66,7 %). Budoucí možné postoje firem 

rozčleněných podle velikosti, které se týkají platové transparentnosti, ukazuje Graf 8. 
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Graf 8: Zveřejňování informací o průměrné odměně mužů a žen v budoucnu 
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Firmy neuvažují o zveřejňování informací samostatně o průměrné odměně žen 

a samostatně o průměrné mužů, protože považují tuto informaci za důvěrnou 

(12 odpovědí). 16 respondentů/respondentek nevidí v této statistice smysl. Podle 

9 zástupců/zástupkyň zapojených společností by tyto informace firmě nic nepřinesly, 

a proto o jejich zveřejnění neuvažují. Zapojené společnosti upozorňují, že informace 

o průměrné odměně žen a samostatně o průměrné odměně mužů, je zkreslujícím 

a zavádějícím údajem, který by navíc mohl vést k závisti mezi kolegy/kolegyněmi 

(5 odpovědí) nebo ke konkurenčnímu boji mezi spolupracovníky/spolupracovnicemi. 

Ve dvou případech zveřejňování takových informací nepodporuje vedení firmy, jedna 

střední firma uvedla, že zveřejňování mezd je u nich zakázáno. 

 

Slaďování rodinného a pracovního života 

 

Další sada otázek se týkala slaďování rodinného a pracovního života. Udržování kontaktu 

se zaměstnanci/zaměstnankyněmi na mateřské a rodičovské dovolené se výrazně liší 

podle velikosti firmy. Malé firmy upřednostňují osobní kontakt (76 %), jiné formy spojení 

jsou u dotazovaných společností zanedbatelné. Naopak velké firmy udržují s těmito 

zaměstnanci/zaměstnankyněmi především písemný kontakt (50,9 %), čtvrtina 

respondentů/respondentek (24,6 %) odpověděla, že se stýkají osobně. Konkrétní údaje 

nabízí Graf 9. 
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Graf 9: Udržování pravidelného kontaktu se zaměstnanci/zaměstnankyněmi na 

mateřské a rodičovské dovolené 
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Zapojené organizace výrazně umožňují zaměstnancům/zaměstnankyním sladit rodinný 

a pracovní život zavedenými formami zkrácených úvazků (34,4 %), pružnou pracovní 

dobou (29,4 %), prací z domova (17 %) a přizpůsobením pracovní doby potřebám 

školního roku (10,3 %). Z hlediska velikosti organizace mají nejčastěji uvedené formy 

stejné pořadí u velkých a malých firem, střední firmy nabízejí častěji jiné formy. 

U středních firem je nejčastějším benefitem pružná pracovní doba (43,5 % 

respondentů/respondentek), práce z domova (27,4 % dotázaných) a přizpůsobení 

pracovní doby potřebám školního roku (16,1 %). Zkrácené úvazky, které jsou u velkých 

a malých firem nejčastější formou slaďování rodinného a pracovního života, 

se u respondentů/respondentek ze středních firem nevyskytly ani jednou. Jiné možnosti 

forem než ty, které byly uvedeny v dotazníku, nabízejí zaměstnancům/zaměstnankyním 

především velké a střední firmy (pracovně společenské a rodinné akce, možnost 

služebních cest s celou rodinou, placené volno v kontech pracovní doby a jednosměnný 

provoz pro rodiče). Graf 10 ukazuje zavedené formy slaďování pracovního a rodinného 

života u zapojených společností. 
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Graf 10: Zavedené formy slaďování pracovního a rodinného života 
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Firmy dále plánují rozšířit možnosti, aby zaměstnanci/zaměstnankyně lépe sladili 

pracovní a rodinný život. Nejčastěji jde o pružnou pracovní dobu (28 firem, z toho 

11 velkých a 12 středních firem a 5 malých společností), prácí z domova (25 společností, 

z toho 18 velkých) a firemní školku (13 firem, z toho 11 velkých a 2 střední, 

v 8 případech se jednalo o společnosti se zahraničním vlastníkem). Menší počet 

společností plánuje zavést zkrácené úvazky (10 firem) a přizpůsobení pracovní doby 

potřebám školního roku, kdy zastoupení odpovědí s ohledem na velikost firem je 

vyrovnané. Sdílené úvazky chtějí zavést spíše malé (3) a střední firmy (3) a pouze 

1 velká organizace. 34 % zapojených organizací žádné formy slaďování profesního 

a rodinného života dále neplánuje zavést. Z firem, které žádné formy zavedeny nemají, 

pouze jedna velká organizace se zahraničním vlastníkem plánuje nabídnout rodičům 

možnosti pro sladění práce a rodiny. 

Zástupci/zástupkyně firem zapojeni do dotazníkového šetření ve většině případů uvádějí, 

že s ohledem na možnosti a podmínky společnosti nemohou další formy slaďování 

rodinného a pracovního života zavést (28 odpovědí), nebo tyto formy mohou nabídnout 

pouze zaměstnancům/zaměstnankyním na určitých pracovních pozicích, jako jsou 

například administrativní činnosti (13 dotazovaných). Zapojené organizace vysvětlily, 
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že nabídka forem slaďování pracovního a rodinného života reaguje na zájem 

zaměstnanců/zaměstnankyň (8 případů). Firmy obecně vidí přínos ve sladění práce 

arodiny – zaměstnanci jsou spokojenější a výkonnější. Důvod je podle nich také 

v konkurenceschopnosti firmy, nebo je díky těmto možnostem pro firmu jednodušší 

obsadit pracovní pozice v místě, které je vzdálené od velkých měst.  

 

Vzdělávání 

 

Počet firem, které přednostně zařazují zaměstnance a zaměstnankyně po mateřské 

arodičovské dovolené do vzdělávacích programů za účelem doplnění odbornosti, 

je nepatrně vyšší (41,4 %) než počet firem, které nabízejí těmto 

zaměstnancům/zaměstnankyním stejný režim udržení kvalifikace jako ostatním 

(36,7 %). Oproti velkým a středním firmám malé firmy nejčastěji uvádějí, že takový 

postup nemají zaveden (36 %). Střední firmy ve dvou případech uvedly, že opětovné 

zapracování řeší s rodiči individuálně. Konkrétní výsledky jsou uvedeny v Grafu 11. 

 

Graf 11: Přednostní zařazení zaměstnanců a zaměstnankyň po návratu z 

mateřské a rodičovské dovolené do vzdělávacích programů 
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Výrazně se projevuje rozdíl při vzdělávání v oblasti rovného zacházení v závislosti 

na velikosti firmy. Velké firmy jsou v tomto ohledu zodpovědnější, téměř polovina 

respondentů (45,6 %) své pracovníky/pracovnice v oblasti rovného zacházení s muži 

a ženami vzdělává (střední firmy vzdělávají své zaměstnance v oblasti rovného přístupu 

v 28,3 %, malé v 16 % respondentů). Naopak více než polovina zástupců středních firem 

(57 %) a tři čtvrtiny malých firem (76 %) své zaměstnance/zaměstnankyně v této oblasti 

nevzdělává. Střední a především velké firmy uvedly, že vzdělávání v oblasti rovného 
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přístupu nerealizují, ale rovné zacházení je součástí kolektivní smlouvy, vnitřních 

předpisů, etického kodexu společnosti nebo patří mezi zásady firemní kultury. 

41 % dotazovaných společností vzdělávání v oblasti rovného zacházení považuje 

za nepotřebné nebo pro to nevidí důvod. Tyto firmy vysvětlují, že zaměstnance 

a zaměstnankyně není potřeba v oblasti rovného zacházení školit, protože toto téma 

nevnímají jako problém, je to podle nich samozřejmost a otázka slušného chování.  

17 % zapojených organizací vzdělává své pracovníky a pracovnice v oblasti rovného 

přístupu, protože to mají zakotveno nejčastěji v etickém kodexu, případně v jiných 

předpisech (kolektivní smlouva, standardy ISO, pracovní řád), nebo je toto téma součástí 

jiného školení (3 %), např. měkkých dovedností. 5 % dotazovaných uvedlo, že tématika 

rovného přístupu je uvedena v jejich vnitřních předpisech, ale školení na toto téma firmy 

nerealizují. Důvodem, proč firmy mají vzdělávání v oblasti rovného zacházení zavedeno, 

je také nastavení vlastníkem firmy (5 %). Více než polovina těchto firem má zahraničního 

vlastníka v Rakousku. 

O rozšiřování a prohlubování kvalifikace je podle respondentů/respondentek stejný zájem 

u mužů i u žen (82 %). Ve 12 % odpověděly zapojené firmy, že zájem mají spíše 

zaměstnankyně, u 6 % organizací se chtějí vzdělávat spíše zaměstnanci. Nejčastější 

příčinou, proč o vzdělávání jeví menší zájem muži nebo naopak ženy, je dle odpovědí 

respondentů malý podíl jednoho z pohlaví v organizaci.  

Respondenti/respondentky, kteří odpověděli, že zájem o prohlubování kvalifikace mají 

spíše muži, uvedli kromě výše uvedeného tyto důvody: ženy upřednostňují samostudium 

(1 odpověď), muži mají větší zájem o budování kariéry (2 odpovědi). 

Někteří respondenti/respondentky, kteří uvedli, že zájem o vzdělávání mají spíše ženy, 

toto dávají do souvislosti s vlastnostmi a postoji: ženy jsou odpovědnější, mají větší 

snahu, kladou větší důraz na osobní rozvoj. Ve všech třech případech byla respondentem 

žena. 

Na otázku, proč mají zájem o vzdělávání obě pohlaví bez rozdílu, většina nezná 

nebo neuvedla odpověď. Výrazná část odpovědí zdůvodňovala zájem u obou pohlaví 

nutností dalšího školení (16 odpovědí), např. danou vyhláškami, které jsou závazné pro 

všechny. Zájem o vzdělávání není vázán na pohlaví, stěžejní je pozice a související obsah 

školení. Muži pracují častěji v dělnických profesích, kde jsou nutná opakovací školení, 

ženy v administrativě, a proto jsou spíše proškoleny v novinkách v legislativě. 

V 8 případech firmy zdůvodnily, že motivací pro další vzdělávání je u zaměstnanců 

a zaměstnankyň udržení zaměstnání, kariérní růst a vyšší plat. Pracovníci a pracovnice 

mají zájem o vzdělávání také proto, že chtějí být úspěšní (3 odpovědi). Ve 4 případech 

chápou zapojené firmy zájem o vzdělávání u obou pohlaví jako důsledek motivace 

a podpory ze strany zaměstnavatele. Jeden respondent upozorňoval na omezenější 

možnosti žen, které nejsou ochotny odjíždět na vícedenní školení mimo domov. 
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Informovanost firem o rovném přístupu, zkušenosti a kvóty žen 

 

Otázkou, zda firmy slyšely nebo četly o „Projektu 22 % k rovnosti“, jsme mapovali 

aktuální informovanost společností o genderovou problematiku. 80,5 % dotazovaných 

odpovědělo, že o tomto projektu neslyšelo nebo nečetlo. Mírně vyšší informovanost 

o této problematice mají zástupci/zástupkyně velkých firem (o projektu slyšelo nebo 

četlo 24,6 %, v případě středních 15,2 % a malých firem 16 %) a společnosti se 

zahraničním vlastnictvím (28,1 %, s českým 16,7 % odpovědí).  

Zájem o získání nových informací na toto téma ze strany zapojených společností byl 

pouze u 17,2 % respondentů/respondentek. Dozvědět se víc chtějí především velké firmy 

(21,1 %) a společnosti v zahraničním vlastnictví (21,9 %). Celkově převládá postoj, 

že firmy nevědí, zda by o další informace o „Projektu 22 % k rovnosti“ měly zájem, 

protože nemají ani základní informace (61,7 % všech odpovědí). 21,1 % společností 

o další informace k „Projektu 22 % k rovnosti“ zájem nemá, z hlediska velikosti tento 

negativní postoj mají nejvíce střední firmy (26,1 %) a z hlediska vlastnictví se jednalo 

o společnosti s tuzemským vlastníkem (21,9 %). 

Zkušenosti s řešením stížností v oblasti rovného zacházení má pouze 8,6 % 

dotazovaných společností. U velkých firem (10,5 %) byla nejčastější příčinou stížnosti 

platová nerovnost. Ve dvou případech byla sjednána náprava, v jednom případě byla 

žádost zamítnuta (respondent/ka více problém nespecifikoval/a). U středních firem 

(8,7 %) byla kromě platové nerovnosti řešena šikana nadřízeným, která byla řešena 

pohovorem. U malých firem (4 %) bylo obsahem stížnosti slovní sexuální obtěžování. 

Se zaměstnancem byl ukončen pracovní poměr. 

Nesouhlasný názor mají firmy také vůči zavedení povinných kvót žen. Velké firmy 

vyjadřují svůj nesouhlas v 56,1 %, střední firmy v 60,9 % a tři čtvrtiny malých firem 

(76 %) je proti zavedení kvót. Postoj firem vůči povinným kvótám vyjadřuje Graf 12. 

 

Graf 12: Postoj firem vůči povinným kvótám žen 
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Zájem firem o zavedení genderových normativních opatření 

v závislosti na velikosti firmy 

 

Stěžejním výstupem výzkumu bylo zjistit, zda mají firmy zájem o zavedení genderových 

normativních opatření. Dotazníkové šetření se zaměřilo na oblast těchto genderových 

opatření: 

1. Vedení statistiky přijímání zaměstnanců, sledování úspěšnosti žen a mužů a jejich 

důvodů ve výběrových řízeních; 

2. Vzdělávání, rozvoj kvalifikace a kariérního růstu; 

3. Odměňování žen a mužů; 

4. Slaďování rodinného a pracovního života; 

5. Audit, rozvoj koncepcí a metodik rovného zacházení. 

Obecně lze konstatovat, že zapojené firmy nemají zájem o zavedení těchto opatření. 

Malé firmy se vyjadřují k zavedení genderových opatření zamítavě (98 % odpovědělo ne 

nebo spíše ne), podobně negativní postoj mají i velké firmy (91,9 %). Větší ochotu 

zavést tato opatření mají střední firmy (ano nebo spíše ano odpovědělo 18,2 % 

dotázaných, kdežto velkých firem takto odpovědělo 8,2 % a malých pouze 2 %). Celkové 

údaje přináší Graf 13. 

 

Graf 13: Zájem firem o zavedení normativních genderových opatření 
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Zavedení opatření vedení statistiky přijímání zaměstnanců, sledování 

úspěšnosti žen a mužů a jejich důvodů ve výběrových řízeních 

 

K zavedení genderových normativních opatření týkajících se vedení statistiky přijímání 

zaměstnanců, sledování úspěšnosti žen a mužů a jejich důvodů ve výběrových řízeních 

se oslovení zástupci/zástupkyně firem staví spíše odmítavě (92,2 % odpovědělo na tuto 

otázku spíše ne nebo ne). Výrazně zamítavý postoj mají především malé firmy (92 %). 
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Jednoznačný souhlas uvedla jedna organizace. Konkrétní údaje v závislosti na velikosti 

firmy uvádí Graf 14. 

 

Graf 14: Zájem firem o zavedení opatření ve vedení statistik přijímání 

zaměstnanců
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Analýza ukázala, že společnosti, které statistiky vedou, mají k zavedení těchto 

normativních opatření negativní postoj. Tento postoj nejčastěji vysvětlují tím, že mají 

zavedeny své firemní standardy (7 odpovědí). 

Společnosti, které statistiky nevedou, ve většině případů odpověděly, že se zavedením 

těchto opatření nesouhlasí (94 % odpovědělo ne nebo spíše ne), protože tyto informace 

považují za nepodstatné, nezajímavé a nepotřebné (52 %). Podle 5 % zapojených 

organizací by stát neměl tímto způsobem zasahovat do chodu firem, vedení statistik 

by si měla určovat firma sama. 12 % respondentů/respondentek svůj nesouhlas 

(ne nebo spíše ne) obhajuje otázkou, co by zavedení těchto genderově normativních 

opatření firmě přineslo. Další důvody, proč firmy nemají zájem o zavedení normativních 

postupů týkajících se vedení statistiky přijímání zaměstnanců, byly následující: 

 zbytečná administrativa (6 odpovědí); 

 postupy jsou již nastaveny vlastníkem (2 odpovědi; pokud by normativní opatření 

byla totožná s nastavením vlastníka, 1 respondent by se k zavedení těchto opatření 

spíše přikláněl); 

 firmy necítí v této oblasti problémy (2 odpovědi); 

 firmy mají obavy, že je to bude zavazovat ke splnění kvót (3 odpovědi). 

Důvody, které uvedly organizace, které statistiky nevedou, ale spíše se přiklánějí 

k zavedení genderových normativních opatření týkajících se vedení statistiky přijímání 

zaměstnanců, sledování úspěšnosti žen a mužů a jejich důvodů ve výběrových řízeních, 

nebyly uvedeny ve 3 případech. Ostatní firmy nejčastěji uvedly, že tyto údaje mohou být 
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zajímavé a firmy by se těmito statistikami měly zabývat. Konkrétní data jsou uvedena 

v Grafu 15. 

 

Graf 15: Zájem o zavedení genderových normativních opatření týkajících se 

vedení statistiky přijímání zaměstnanců v závislosti na vedení/nevedení těchto 
statistik 
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Výrazně se lišily odpovědi zástupců/zástupkyň firem týkající se finančního odhadu při 

zavádění těchto genderově normativních opatření v jejich organizaci. 50 % 

respondentů/respondentek částku neuvedlo nebo nedokáže odhadnout. 13 % 

dotazovaných odhaduje 0 Kč a odhad respondentů/respondentek se pohyboval 

až do 1 000 000 Kč (3 odpovědi). Odhadované částky nemají souvislost s velikostí firmy. 

 

 

Zavedení opatření týkajících se vzdělávání, rozvoje kvalifikace a 

kariérního růstu 

 

K zavedení normativních genderových opatření týkajících se vzdělávání, rozvoje 

kvalifikace a kariérního růstu je stanovisko zapojených firem podobně odmítavé (25 % 

odpovědělo spíše ne, 64,8 % odpovědělo ne). Malé firmy nejsou vůči tomuto opatření 

tak odmítavé (spíše ne odpovědělo 20 % organizací) jako vůči zavedení statistiky 

přijímání zaměstnanců, celkově odmítavé stanovisko malých firem však převládá. Pouze 

zástupci/zástupkyně 10,9 % středních a 12,3 % velkých společností projevili plný 

nebo částečný zájem o tato opatření. Konkrétní údaje jsou uvedeny v Grafu 16. 
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Graf 16: Zájem firem o zavedení opatření týkajících se vzdělávání, rozvoje 

kvalifikace a kariérního růstu 
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Jako důvody negativního postoje respondenti/respondentky uváděli především 

skutečnost, že kvalifikační předpoklady pro výkon pracovních pozic jsou stanoveny 

v mnoha případech vyhláškami a zákony (16 odpovědí), a to bez ohledu na pohlaví, 

nebo jsou zakotveny ve firemních standardech vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců/zaměstnankyň (18 odpovědí). Organizace vyjadřovaly také názor, 

že systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v soukromých společnostech je vnitřní 

záležitostí a předpokladem pro rozvoj organizace. Centrální opatření z hlediska pohlaví 

v této oblasti firmy nepovažují za nutná, ale i za nežádoucí, postrádající smysl a lze 

je považovat dokonce za škodlivá (28 odpovědí). Vzdělávání zaměstnanců/zaměstnankyň 

se musí, vedle plnění legislativně stanovených kvalifikačních předpokladů, řídit potřebami 

firem a motivací zaměstnanců, a to bez ohledu na pohlaví (11 dotázaných). Celkem 

42 dotazovaných společností uvedlo, a to bez bližší specifikace, že necítí potřebu zavést 

tato genderová normativní opatření týkající se vzdělávání. 

Také v odhadu finančních nákladů na zavádění opatření ve vzdělávání odpověděli 

účastníci/účastnice dotazníkového šetření v širokém rozpětí. Váhavě odpovědělo jen 

42 respondentů/respondentek, tj. 33 %, ostatní se nevyjádřili. Částky se pohybovaly 

od 100 do milionu korun. Částku od 100 do 20 000 Kč uvedlo 

14 respondentů/respondentek, částky v rozmezí od 21 000 Kč do 60 000 Kč se objevily 

11krát, částky v rozmezí od 80 000 do 150 000 Kč byly uvedeny 12krát, 4krát v rozmezí 

200 000 až 500 000 Kč a 1 000 000 Kč v jednom případě. 
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Zavedení opatření týkajících se odměňování žen a mužů 

 

Nejmenší zájem mají zapojené společnosti o zavedení opatření týkajících se odměňování 

žen a mužů. Jednoznačně toto opatření odmítlo 69,5 % dotazovaných společností. 

Analýza ukázala, že vlastnictví firem nemělo na tento postoj žádný vliv. Spíše 

se k zavedení tohoto opatření přiklání pouze 3,5 % velkých firem a 4,3 % středních 

firem. U malých firem je zájem o zavedení těchto postupů nulový. Jednoznačný souhlas 

se zavedením opatření týkajících se odměňování žen a mužů nevyjádřila žádná 

z dotazovaných společností. Graf 17 ukazuje data týkající se vztahu firem vůči zavedení 

tohoto opatření v závislosti na velikosti firmy. 

 

Graf 17: Zájem firem o zavedení opatření týkajících se odměňování žen a mužů 
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Mezi nejfrekventovanějšími důvody odmítavého stanoviska je uváděna skutečnost, 

že odměna za práci musí vycházet z výkonnosti zaměstnance zastávajícího určitou 

pracovní pozici s její složitostí, odpovědností a náročností a kritérium pohlaví 

s odměňováním s tímto nemá co dělat (13 odpovědí). Firmy odmítají zasahování státu 

do odměňování v soukromých společnostech, které musí být výhradně v rukou firmy, 

jejíž vedení jediné zná specifika firmy a profesí. Zasahování státu proto považují 

za zbytečné až škodlivé (23 odpovědí). To, že není důvod zavádět žádná opatření tohoto 

druhu, protože firmy mají zavedena svá vnitřní pravidla, případně necítí potřebu či přínos 

takového opatření, uvedlo 38 respondentů/respondentek. Důvod neuvedlo 20 zapojených 

organizací. 

Při hodnocení očekávané finanční náročnosti zavedení genderových normativních opatření 

v oblasti odměňování projevily oslovené firmy velkou nejistotu i široký rozptyl názorů. 

64 % zapojených organizací na tuto otázku neodpovědělo nebo uvedlo „nevím“. 

12 % respondentů/respondentek uvedlo, že zavedení těchto genderových opatření 

nebude mít žádné finanční nároky, ale vzhledem k tomu, že v dotaznících uvedli „0“, 

nelze vyloučit, že tímto vyjádření vlastně neodpověděli, a nikoliv, že se domnívají, 
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že náklady budou nulové. Konkrétní finanční částky uvedlo 23 % zástupců/zástupkyň 

zapojených společností. Odhadované částky se pohybovaly od 100 Kč po 250 000 Kč. 

Nelze vysledovat závislost výše očekávaných částek finančních nákladů na vlastnictví 

firem ani pohlaví respondentů/respondentek. Firmy s malým počtem zaměstnanců uvedly 

konkrétní částku v 8 případech a odhadovaly rozpětí od 1000 Kč do 50 000 Kč, 

zástupci/zástupkyně středních firem vyjádřily odhad částky ve 12 případech v rozmezí 

od 5000 Kč do milionu. 10 velkých firem uvedlo částky od 100 Kč do 250 tisíc korun.  

 

Zavedení opatření týkajících se slaďování práce a rodiny 

 

Dalším opatřením, vůči kterému byl zjišťován zájem organizací, bylo normativní opatření 

týkající se slaďování rodinného a pracovního života. Stejně jako v oblasti vzdělávání 

projevily firmy o toto opatření větší zájem než o zavedení ostatních postupů. Pouze 

0,8 % všech dotazovaných odpovědělo, že by o zavedení tohoto opatření mělo 

jednoznačný zájem, 8,6 % odpovědělo spíše ano, 26,3 % spíše ne a jednoznačné 

zamítavé stanovisko mělo 64,1 % dotazovaných. Konkrétní data v závislosti na velikosti 

firmy uvádí Graf 18. 

 

Graf 18: Zájem firem o zavedení opatření týkajících se slaďování rodinného a 
pracovního života 
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Pro zástupce/zástupkyně kladného přístupu k zavedení normativních opatření slaďování 

práce a rodiny je důležitá spokojenost zaměstnanců/zaměstnankyň v pracovním 

i rodinném životě (3 odpovědi) a reagují tak na trend společnosti k udržení a získávání 

pracovníků/pracovnic. K normativním nařízením se staví většina firem negativně. Podle 

jejich vyjádření nelze postupy unifikovat, ale měly by vyplývat z možností a specifik firmy 

a zájmu a potřeb zaměstnanců/zaměstnankyň (takto se vyjádřilo 12 společností, které 
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o zavedení opatření spíše zájem nemají, a 26 firem, které normativní opatření zcela 

odmítají). 17 společností tato opatření považuje za nepotřebná, bezdůvodná, nesmyslná 

nebo za zbytečnou administrativní zátěž. 

Konkrétní částky týkající se finančního odhadu za nastavení opatření týkajících 

se slaďování práce a rodiny uvedlo 19 % respondentů/respondentek. Částky 

se pohybovaly od 100 Kč do 5 milionů. Malé firmy uvedly částku od 1 000 do 100 000 Kč, 

střední firmy od 15 000 Kč do 1 milionu a velké firmy od 100 Kč do 300 000 Kč. 

V 18 případech zástupci/zástupkyně firem do dotazníku napsali nulovou částku, což může 

také znamenat to, že na otázku neodpověděli. Mezi finanční náročnosti zavedení opatření 

a vlastnictvím nebyla shledána žádná souvislost. 

 

Zavedení opatření týkajících se týkajících se auditů, rozvoje koncepcí a 

metodik rovného zacházení  

 

Také o zavedení genderových normativních opatření týkajících se auditů, rozvoje 

koncepcí a metodik rovného zacházení nemá žádná ze zapojených společností 

jednoznačný zájem. Spíše by tyto postupy zavedlo 7 % velkých firem a 6,5 % středních 

firem. Malé firmy k tomuto opatření vstřícnost neprojevily. Bližší údaje analyzované 

dle velikosti organizací jsou uvedeny v Grafu 19. 

 

Graf 19: Zájem firem o zavedení opatření týkajících se auditů, rozvoje koncepcí 
a metodik rovného přístupu 
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Firmy především pochybují o přínosu a užitku pro firmu v souvislosti se zavedením těchto 

normativních opatření (takto odpovědělo 11 firem, které spíše se zavedením těchto 

opatření nesouhlasí, a 14 firem, které se zavedením těchto postupů zcela nesouhlasí). 

Zavádění těchto opatření vnímají jako plýtvání časem a náklady. U zapojených 
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společností se objevuje skepse vůči centrálně nastaveným normativům (11 firem, které 

o zavedení těchto normativních opatření zcela nebo spíše nemá zájem), protože neberou 

v úvahu specifika firmy a mohou zasahovat do práv vlastníků. Řada firem nevidí důvod 

k realizaci těchto postupů (23 odpovědí), protože v této oblasti nevnímají problémy. 

Pochybnosti mají i některé firmy, které se k zavedení těchto postupů spíše přiklánějí. 

Podle jejich vyjádření by záleželo na obsahu, přínosu pro společnost a finanční náročnosti 

zavedení těchto opatření. 

27 % společností uvedlo údaje týkající se finanční náročnosti zavedení tohoto opatření. 

Odhad se pohyboval od 1000 Kč do milionu. Malé firmy odpovídaly v rozmezí 1000 

až 500 000 Kč, střední firmy od 5000 Kč do milionu a velké firmy od 20 000 Kč 

do 500 000 Kč. Nejčastější finanční odhady se výrazně lišily 

(7 respondentů/respondentek uvedlo 10 000 Kč, 6 respondentů/respondentek 

500 000 Kč). V 15 případech odpovědí byla zaznamenána 0. Mezi finanční náročnosti 

zavedení opatření a vlastnictvím nebyla shledána žádná souvislost. 

Konkrétní odpovědi, zda firmy mají zájem o realizaci genderového auditu, se výrazně 

nelišily v závislosti na velikosti společnosti. Zájem o genderový audit je u dotazovaných 

organizací velmi nízký – 3,5 % u velkých, 2,2 % u středních, 0 % u malých firem. 

66,4 % zapojených organizací o genderový audit zájem nemá, 26,6 % dotazovaných 

společností neví, zda by o genderový audit zájem měly. Realizace genderového auditu 

je u zapojených společností spíše výjimkou - u velkých firem proběhl pouze u 5,3 % 

dotazovaných, u středních ve 2,2 % a malé firmy tuto zkušenost nemají. Konkrétní 

výstupy týkající se zájmu o genderový audit jsou uvedeny v Grafu 20. 

 

Graf 20: Zájem o genderový audit 
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4.4.2 Rovné zacházení s muži a ženami v závislosti na 

vlastnictví firmy 

 Dalším kritériem pro genderově senzitivní analýzu byl vlastník firmy. Cílem bylo zjistit, 

zda existují rozdíly mezi aplikováním rovného přístupu ve firmách u společností s českým 

a se zahraničním vlastníkem. Analyzovali jsme stejný okruh odpovědí jako při rozboru 

reakcí v závislosti na velikosti firmy. 

Dotazníkového šetření se účastnilo 32 firem se zahraničním vlastnictvím. Vlastníci 

zapojených firem byli nejčastěji z Německa následované Rakouskem a Polskem. 

Konkrétní údaje, ve kterých zemích sídlí zahraniční vlastníci zapojených organizací, jsou 

uvedeny v Tabulce 14. 

 

       Tabulka 14: Počet zapojených firem se zahraničním vlastníkem 

Zahraniční 

vlastník 

Počet 

zapojených 

firem 

Německo 10 

Rakousko 4 

Polsko 3 

USA 2 

Holandsko 2 

Francie 2 

Finsko 2 

Japonsko 2 

Korea 2 

Anglie 1 

Rusko 1 

Dánsko 1 

 

Zahraničního vlastníka mělo 23 velkých firem, které se zapojily do dotazníkového šetření, 

8 středních firem a 1 malá firma.  

 

Vnímání problémů v rovném zacházení 

 

Podle výsledků dotazníkového šetření se 90,6 % společností v zahraničním vlastnictví 

domnívá, že u nich neexistuje problém v rovném přístupu k ženám a mužům, zbylých 

9,4 % problémy chápe jako drobné, které uspokojivě, včas a efektivně řeší. Rozdílně 

vnímají tuto problematiku firmy v českém vlastnictví. Podle 79,2 % dotazovaných tento 
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problém ve firmě neexistuje, protože mají tuto rovnost zakotvenou normativně 

i ve vědomí zaměstnanců. Pro 11,5 % firem s českým vlastníkem tyto problémy nejsou 

důležité. Firmy se zahraničním vlastníkem takto nereagují ani jednou a neuvádějí 

ani systémové problémy, které jsou obtížně řešitelné. Tato data dokládá Graf 21. 

 

Graf 21: Vnímání problémů v rovném přístupu k ženám a mužům v závislosti na 

vlastníkovi
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Přijímání zaměstnanců/zaměstnankyň a vedení statistik úspěšnosti žen 

a mužů u přijímacího řízení 

 

Dotazníkové šetření ukázalo, že vlastnictví firem nemá vliv na to, zda firmy oslovují ženy 

i muže při zadávání inzerátu na volné pracovní místo. 59,4 % zapojených organizací 

v zahraničním vlastnictví a 50 % v českém vlastnictví tak inzeráty formulují, protože 

pozici chtějí obsadit bez ohledu na pohlaví. Podobný počet respondentů v inzerátech 

oslovuje muže i ženy, protože to tak vyžaduje antidiskriminační zákon 

(18,8 % zapojených společností v zahraničním vlastnictví, 20,8 % firem s tuzemským 

vlastníkem). Stejné procento firem (12,5 %) se zahraničním i českým vlastníkem muže 

i ženy neoslovují. Graf 22 uvádí podrobnější údaje o této problematice. 
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Postoj firem vůči platové transparentnosti
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Graf 22: Způsob oslovení nových zaměstnanců/zaměstnankyň v inzerátech 
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Výzkum ukázal, že firmy se zahraničním vlastníkem berou trojnásobně častěji ohled 

na vyrovnané zastoupení pohlaví ve společnosti při přijímacím řízení (37,5 %) 

než organizace s českým vlastníkem (12,5 %). 

 

Rovné odměňování a platová transparentnost 

 

Odpovědi respondentů/respondentek v oblast rovného odměňování nebyly výrazně 

rozdílné v závislosti na vlastníkovi firmy. Firmy aktivně rovné odměňování spíše řeší 

(společnosti se zahraničním vlastníkem v 53,1 % odpovědí, organizace s českým 

vlastníkem v 59,4 % odpovědí).  

Podobný je postoj firem vůči platové transparentnosti. O této problematice není 

informováno 43,8 % firem se zahraničním vlastníkem a 37,5 % firem s českým 

vlastníkem. Společnosti s českými vlastníky s opatřením platové transparentnosti 

nesouhlasily v nepatrně větší míře (41,7 %) než zástupci/zástupkyně firem 

se zahraničním vlastníkem (34,4 %). Tyto výsledky jsou uvedeny v Grafu 23. 

 

Graf 23: Postoj firem vůči platové transparentnosti 
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Odpovědi na otázku, zda mohou zaměstnanci/zaměstnankyně ve firmě zjistit průměrnou 

odměnu žen a mužů dohromady na konkrétní pracovní pozici, se s ohledem na vlastníka 

firmy také příliš nelišily. Nepatrně častěji tuto informaci mohou zjistit 

pracovníci/pracovnice ve firmách se zahraničním vlastníkem (41 %) než s českým 

(35 %). U společností s českým vlastníkem není příliš časté zveřejňování informací 

o průměrné odměně mužů a samostatně o průměrné odměně žen ve firmě (5 %) 

a informací o průměrné odměně mužů a průměrné odměně žen na stejné pracovní pozici 

(4 %). Organizace se zahraničním vlastníkem obě tyto informace zveřejňují v pětině 

případů (19 a 22 %). Více než tři čtvrtiny respondentů společností s českým vlastníkem 

(79 %), které informace o průměrné odměně mužů a průměrné odměně žen dosud 

nezveřejňují, je nemají v plánu zveřejňovat ani v budoucnu. Firmy se zahraničním 

vlastníkem zveřejňování těchto údajů zamítají ve 23 % odpovědí. Konkrétní údaje 

přehledně uvádí Graf 24. 

 

Graf 24: Zveřejňování informací o průměrné odměně mužů a žen v budoucnu 
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Slaďování práce a rodiny 

 

Další zkoumaná oblast se týkala slaďování rodinného a pracovního života. Firmy 

s českým vlastníkem udržují se zaměstnanci/zaměstnankyněmi na mateřské a rodičovské 

dovolené spíše oboustranný osobní kontakt (43,8 %), kdežto společnosti se zahraničním 

vlastníkem upřednostňují písemný kontakt (37,5 %). U zapojených organizací 

se zahraničním vlastníkem je dvojnásobně častější zasílat těmto 

pracovníkům/pracovnicím informace o dění ve společnosti (15,6 %) než u dotazovaných 

firem s českým vlastníkem (8,3 %). Graf 25 uvádí konkrétní data z této analýzy. 
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Graf 25: Udržování pravidelného kontaktu se zaměstnanci/zaměstnankyněmi i 

na mateřské a rodičovské dovolené 
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Odpovědi týkající se zavedených forem slaďování pracovního a rodinného života 

se u firem v závislosti na vlastnictví neliší. Nejčastější u dotazovaných firem s českým 

vlastníkem jsou zkrácené úvazky (36 %, u zahraničního vlastníka 30,4 %). Pružnou 

pracovní dobu nabízejí obě kategorie společností téměř stejně často (český vlastník 

29,1 %, zahraniční vlastník 30,4 %), podobně jako práci z domova (český vlastník 

v 17,2 %, zahraniční vlastník v 16,5 % odpovědí) a přizpůsobení pracovní doby potřebám 

školního roku (český vlastník 10,3 % odpovědí, zahraniční vlastník v 10,1 % odpovědí). 

Výraznější rozdíl je u firemních školek, které v 6,3 % nabízejí společnosti se zahraničním 

vlastníkem, kdežto u organizací s českým vlastníkem tuto možnost uvedlo pouze v 1 % 

respondentů. Jiné formy slaďování rodinného a pracovního života než uvedené nabízejí 

častěji firmy s českým vlastníkem (2,5 %) než se zahraničním (1,3 %).  

 

Vzdělávání 

 

Ze zapojených firem se zahraničním vlastníkem vzdělává své 

zaměstnance/zaměstnankyně v oblasti rovného zacházení 40,6 % firem. Jednoznačně 

se jedná o firmy s vlastnictvím z Rakouska, Anglie a Finska. Stejné procento (40,6 %) 

společností se zahraničním vlastníkem své zaměstnance/zaměstnankyně v oblasti 

rovného zacházení nevzdělává. Tyto společnosti mají vlastníka v Německu a Koreji. 

U vlastnictví z ostatních zemích nebyly odpovědi jednoznačné s ohledem na původ 

vlastníka (např. Polsko, Japonsko dle odpovědí dotazovaných v určitých firmách 

své zaměstnance/zaměstnankyně v této oblasti vzdělávají, v jiných firmách ne). 

V jednom případě firmy se zahraničním vlastníkem odpověděly, že o tomto vzdělávání 

diskutují, v jiném případě, že proběhly jednorázové akce vzdělávání rovného přístupu. 
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Další firma uvedla, že o těchto náležitostech rozhoduje valná hromada. Ostatní 

organizace se zahraničním vlastníkem se k otázce nevyjádřily. 

U společností, kde je vlastník tuzemský, vzdělávají své zaměstnance výrazně méně 

(31,3 % zapojených firem s českým vlastníkem v oblasti rovného přístupu školí 

své pracovníky/pracovnice, 56,3 % společností s českým vlastníkem 

své zaměstnance/zaměstnankyně neškolí). Konkrétní údaje jsou prezentovány v Grafu 

26. 

 

Graf 26: Vzdělávání v oblasti rovného přístupu 
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Společnosti se zahraničním vlastníkem (50 %) častěji než společnosti s českým 

vlastníkem (38,5 %) přednostně zařazují své zaměstnance/zaměstnankyně po návratu 

s mateřské/rodičovské dovolené do vzdělávacích programů, aby si doplnili/y svou 

odbornost. 

 

Informovanost firem o rovném zacházení, zkušenosti a kvóty žen 

 

Vlastnictví firem nesouvisí s větší informovaností zástupců/zástupkyň dotazovaných firem 

o „Projektu 22 % k rovnosti“. Téměř třetina dotazovaných firem se zahraničním 

vlastníkem (28,1 %) o tomto projektu již slyšela, ostatní firmy se zahraničním vlastníkem 

(71,9 %) o „Projektu 22 % k rovnosti“ informace nemá. U firem s českým vlastníkem 

o projektu slyšelo menší procento firem (16,7 %). 

Zkušenosti s řešením stížností v oblasti rovného zacházení nemá většina zapojených 

firem s českým (91,7 %) ani se zahraničním vlastníkem (90,6 %). 

To, zda je vlastník firmy ze zahraničí nebo z ČR, nemá dle výsledků průzkumu vliv 

na postoj společností vůči zavedení povinných kvót žen. 59,4 % zapojených 
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zástupců/zástupkyň firem se zahraničním vlastníkem a 62,5 % firem s českým 

vlastníkem je proti zavedení kvót. Tuto snahu podporuje pouze 12,5 % organizací 

se zahraničním a 9,4 % s českým vlastníkem. Tato data ukazuje Graf 27. 

 

Graf 27: Vzdělávání v oblasti rovného přístupu 
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Hypotéza, že firmy se zahraničním vlastníkem aktivněji aplikují opatření rovného 

přístupu se potvrdila především v následujících případech:  

1. Statistiky úspěšnosti mužů a žen při výběrových řízeních vedou častěji zapojené firmy 

se zahraničním vlastníkem (25 %) než s českým (6,3 %). 

2. Firmy se zahraničním vlastníkem v polovině případů (50 %) přednostně zařazují ženy 

a muže po mateřské a rodičovské dovolené do vzdělávacích programů, aby si doplnili 

svou odbornost. U českých vlastníků se jedná o 38,5 % případů.  

3. Co se týče vzdělávání zaměstnanců/zaměstnankyň v oblasti rovného přístupu, 

odpovědnější jsou v tomto směru společnosti se zahraničním vlastnictvím (40,6 %) než 

organizace s českým vlastnictvím (31,3 %).  

 

Zájem firem o zavedení genderových normativních opatření v závislosti 

na vlastnictví společností 

 

Otázky týkající se vztahu firem k zavedení normativních genderových přístupů byly 

zkoumány také v závislosti na vlastnictví zapojených společností. Výzkum ukázal, že není 

zásadní rozdíl mezi zájmem o zavedení mezi organizacemi se zahraničním vlastnictvím 

(2,8 % odpovědělo, že zájem mají, 5 % odpovědělo spíše ano) a společnostmi s českým 

vlastnictvím (ano 0,4 %, spíše ano 6 %). Celkové výsledky postojů firem vůči zavedení 

normativních genderových opatření ukazuje Graf 28. 
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Graf 28: Zájem firem o zavedení normativních genderových opatření 
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U jednotlivých oblastí týkajících se normativních genderových opatření nebyly zjištěny 

zásadní rozdíly s ohledem na vlastnictví společností. Zapojené firmy se zahraničním 

vlastnictvím jsou vůči zavedení těchto opatření celkově nepatrně vstřícnější než s českým 

vlastníkem. 

 

Zavedení opatření týkajících se vzdělávání, rozvoje kvalifikace a 

kariérního růstu 

 

Největší zájem mají o zavedení genderových normativních opatření týkajících 

se vzdělávání, rozvoje kvalifikace a kariérního růstu firmy se zahraničním vlastníkem 

(ano nebo spíše ano odpovědělo 12,5 % organizací se zahraničním vlastnictvím). 

Jednoznačný souhlas s tímto opatřením u firem s českým vlastnictvím byl zaznamenán 

pouze jednou, spíše ano odpovědělo 8,3 % zapojených společností s českým 

vlastnictvím. Proti těmto opatřením se jednoznačně staví v obou případech více než 60 % 

respondentů/respondentek. Graf 29 uvádí konkrétní data. 
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Graf 29: Zájem firem o zavedení opatření týkajících se vzdělávání, rozvoje 

kvalifikace a kariérního růstu 
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Zavedení opatření vedení statistiky přijímání zaměstnanců, sledování 

úspěšnosti žen a mužů a jejich důvodů ve výběrových řízeních 

 

Výsledky genderově senzitivní analýzy dokládají, že zapojené organizace se ani v zájmu 

o realizaci opatření ve vedení statistik přijímání zaměstnanců a sledování úspěšnosti 

mužů a žen ve výběrových řízeních příliš neliší v závislosti na vlastnictví společností. 

90,6 % firem se zahraničním vlastnictvím odpovědělo zamítavě k zavedení tohoto 

opatření (62,5 % ne, 28,1 % spíše ne), u firem s českým vlastnictvím vyjádřilo celkově 

odmítavé stanovisko 92,8 % (ne 68,8 %, spíše ne 24 %). Bližší údaje jsou znázorněny 

v Grafu 30. 

 

Graf 30: Zájem firem o zavedení opatření ve vedení statistik přijímání 

zaměstnanců 
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Zavedení opatření týkajících se odměňování žen a mužů 

 

K otázce zavedení genderových normativních opatření v oblasti odměňování žen a mužů 

jsou nepatrně odmítavější oslovené firmy se zahraničním vlastníkem. Jednoznačný 

nesouhlas vyjádřily tři čtvrtiny těchto respondentů, u společností s českým vlastnictvím 

se jednalo o 67,7 %. Graf 31 dokládá výstupy z této oblasti. 

 

Graf 31: Zájem firem o zavedení opatření týkajících se odměňování žen a mužů 
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Zavedení opatření týkajících se slaďování práce a rodiny 

 

Odmítavě se staví zapojené společnosti také k zavedení opatření týkajících se slaďování 

rodinného a pracovního života. Firmy se zahraničním vlastnictvím jednoznačně odmítají 

zařazení těchto postupů v 53,1 % případů, s českým vlastnictvím v 67,7 % odpovědí. 

Celkově jsou zapojené firmy s českým vlastnictvím k zavedení těchto opatření vstřícnější 

(10,4 % odpovědělo ano nebo spíše ano) než společnosti se zahraničním vlastnictvím 

(6,3 %). Konkrétní data uvádí Graf 32. 
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Graf 32: Zájem firem o zavedení opatření týkajících se slaďování rodinného a 

pracovního života 
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Zavedení opatření týkajících se auditů a rozvoje koncepcí a metodik 

rovného přístupu k ženám a mužům  

 

O zavedení opatření týkajících se auditů a rozvoje koncepcí a metodik rovného zacházení 

projevily spíše zájem zapojené firmy se zahraničním vlastnictvím pouze ve 3,1 % 

odpovědí a v 6,3 % odpovědí společnosti s českým vlastnictvím. Jednoznačně negativní 

postoj má menší polovina firem se zahraničním vlastnictvím (43,8 %) a větší polovina 

firem s českým vlastnictvím (55,2 %), ale obecně se staví i k zavedení těchto postupů 

odmítavě, což dokládá Graf 33. 

 

Graf 33: Zájem firem o zavedení opatření týkajících se auditů, rozvoje koncepcí 
a metodik rovného přístupu 
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Jedna z dalších otázek dotazníkového šetření se týkala konkrétně realizace genderového 

auditu. U společností se zahraničním vlastnictvím proběhl častěji genderový audit 

(9,4 %) než u firem s českým vlastnictvím (1 %). Organizace se zahraničním 

vlastnictvím jsou přístupnější k realizaci genderového auditu (9,4 %) než firmy s českým 

vlastnictvím (0 %). Obecně lze říci, že firmy nemají o realizaci genderového auditu zájem 

(v 53,1 % tak  odpověděly společnosti se zahraničním vlastníkem a v 70,8 % organizace 

s českým vlastníkem). 

4.4.3 Rovné zacházení s muži a ženami v závislosti na pohlaví 
respondentů/respondentek 

Dalším kritériem, pomocí kterého byly hodnoceny odpovědi získané v dotazníkovém 

průzkumu, bylo pohlaví účastníků průzkumu. 

Už při stanovení hypotéz (viz kapitola 4.2 Výzkumná metoda) před začátkem 

dotazníkového šetření jsme mj. formulovali předpoklad, že „ženy respondentky jsou 

přístupnější zavedení nových genderových opatření než muži respondenti“. Abychom 

mohli tento předpoklad testovat, museli jsme především zjistit, zda se našeho průzkumu 

zúčastnil dostatečný počet žen a zda tyto ženy respondentky kopírovaly také ostatní 

struktury účastníků průzkumu. Základní charakteristiky tohoto kritéria uvádí Tabulka 15.  

 

Tabulka 15: Respondenti průzkumu podle pohlaví 

 

pohlaví 

 

absolutní 
počet 

 

relativní 
počet 

 

Podle velikosti firem 

 

podle vlastnictví 

   malé  střední  velké zahraniční tuzemské 

muži 36 28,1% 7,8% 10,9% 9,4% 3,1% 25,0% 

ženy 92 71,9% 11,7% 25,0% 35,2% 21,9% 50,0% 

 

Z výše uvedené tabulky zřejmé, že takřka ¾ účastníků průzkumu tvoří ženy 

respondentky, které jsou zaměstnány převážně ve velkých a středních firmách 

vlastněných převážně tuzemskými vlastníky. Z těchto charakteristik souboru se dá 

předpokládat pozitivní přístup k prosazování rovnosti žen a mužů ve všech sférách 

pracovního života. Na to, jaká je podle průzkumu skutečnost, se podíváme 

na následujících stránkách. 
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Vztah k předpokládaným normativním opatřením 

 

V této kapitole se budeme zabývat především otázkami, jejichž hodnoty mohou 

personalisté/personalistky svojí činností a svými názory ovlivnit, protože ne všechny 

položky dotazníku jsou jimi přímo ovlivnitelné (např. skutečnost zastoupení žen ve 

vedení firem). Jedná se především o 5 otázek (otázky č. 14, 23, 38, 44, 51), které 

zjišťují postoj respondentů/respondentek na případné zavedení normativních generových 

opatření. Výsledky jsou uvedeny v Grafu 34. 

 

Graf 34: Celkový vztah firem k zavedení normativních opatření 
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Odpovědi respondentů/respondentek vyjadřují výrazně negativní postoj k zavedení 

souhrnu případných normativních opaření v oblasti genderu, a to bez ohledu na pohlaví. 

Jednoznačně pozitivní postoj vyjádřilo pouze 1,1 % respondentů mužů a 0,4 % 

respondentek žen. Určitou možnost zavedení těchto opatření připouští, ale v malé míře, 

jak ženy (8,0 %), tak muži (2,8 %). Negativní postoj vyjádřili především respondenti 

muži  (96,1 %) než respondentky ženy (91,6 %), z toho jednoznačně negativní byl tento 

postoj u 80,0 % mužů a 57,2 % žen. Ženy respondentky ve vztahu k zavedení 

genderových opatření, ať již pozitivní nebo negativní, formulovaly svá stanoviska spíše 

opatrně a nevyhraněně a připouštěly obě možnosti, hlavně však připouštějí odmítnutí 

těchto opatření (spíše ANO 8,0 %, spíše NE 34,4 %). Konkrétní údaje jsou uvedeny 

v Grafu 35. 
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Graf 35: Zavedení opatření ve sledování statistiky přijímání nových 

zaměstnanců/zaměstnankyň 
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Zavedení normativních opatření v oblasti sledování statistiky přijímání nových 

zaměstnanců podle pohlaví (otázka č. 14) výrazně odmítají jak respondenti, 

tak i respondentky (94,5 % respondentů mužů a 91,3 % respondentek žen), přičemž 

jednoznačnou zápornou odpověď použilo 77,8 % mužů a 63 % žen. Zatímco pouze 2,8 % 

mužů je bezvýhradně ochotno zavést sledování statistiky přijímání nových mužů a žen, 

bude-li to stanoveno jako normativní opatření, toto opatření není ochotna zavést 

ani jedna respondentka žena. Ženy jsou opět ve svých stanoviscích méně vyhraněné 

než muži, nicméně se jejich odpovědi kloní ve 28,3 %  k odpovědi SPÍŠE NE než 

k odpovědi SPÍŠE ANO (8,7 %). Muži tyto středové odpovědi použili v 16,7 % (SPÍŠE 

NE), resp. ve 2,8 % (SPÍŠE ANO). Přehled těchto výsledků je prezentován v Grafu 36. 
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Graf 36: Zájem o zavedení normativních genderových opatření  oblasti 

vzdělávání zaměstnanců, jejich rozvoje a kariérního růstu 
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Obdobný výsledek jako u předchozí otázky jsme získali také u otázky č. 23 týkající 

se zavedení normativních genderových opatření v oblasti vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců a jejich kariérového růstu. Zatímco 12 % respondentek žen by tato 

genderová normativní opatření akceptovala, z toho 1,1 % bezvýhradně a 10,9 % SPÍŠE 

ANO, muži respondenti svoji ochotu vyjádřili v 5,8 %, z toho ale 2,8 % bezvýhradně, 

tedy více než ženy. Zato vyhraněně odmítavou odpověď prezentovalo 75 % mužů 

a 60,9 % žen, částečně odmítavou (SPÍŠE NE) 19,4 % mužů a 27,2 % žen. Negativní 

postoj k zavedení tohoto genderového opatření jako opatření normativního vyjádřilo 

94,4 % respondentů mužů a 88,1 % respondentek žen. Více uvádí Graf 37. 

 

Graf 37: Zájem o zavedení genderových opatření v oblasti odměňování mužů a 

žen 
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Také v další položce (otázka č. 38) převažují jednoznačně negativní postoje 

k normativním opatřením. Jsou to pak především respondenti muži, kteří v 97,2 % 
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odmítají genderovou regulaci odměňování zaměstnanců formou normativních opatření, 

z toho svůj názor jako jednoznačný vyjádřilo 83,3 % z nich a 13,9 % toto opatření 

odmítlo mírněji (SPÍŠE NE). Rovněž ženy respondentky vyjádřily negativní postoj, 

a to v 64,1 % bezvýhradně a 32,6 % pravděpodobně. Nikdo z respondentů 

ani respondentek neoznačil alternativou odpovědi ANO svůj kladný postoj k zavedení 

tohoto opatření, jen velmi malá část (2,8 % mužů a 3,30 % žen) toto opatření připouští 

(SPÍŠE ANO). Odpovědi uvádí Graf 38. 

 

Graf 38: Zájem o zavedení normativních genderových opatření týkajících se 
auditů, rozvoje genderových koncepcí a metodik rovného přístupu 
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Obdobné výsledky jsme dostali také na otázku č. 44, v níž jsme se ptali na zájem 

o zavedení normativních genderových opatření týkajících se auditů, rozvoje genderových 

koncepcí a metodik rovného přístupu (otázka č. 44), připravovaných centrálními orgány. 

Jednoznačnou pozitivní odpověď jsme nezaznamenali ani u jednoho respondenta muže, 

ani respondentky ženy. Jen malá část mužů (2,8 %) i žen (6,5 %) zaškrtla odpověď 

SPÍŠE ANO. Výrazná většina respondentů/respondentek (97,2 % mužů a 93,5 % žen) 

normativní opatření v této oblasti odmítla, z toho 77,8 % mužů ji odmítlo jednoznačně 

a tutéž odpověď označilo 42,4 % žen. Ženy respondentky byly opět ve své odpovědi 

méně kategorické, 51,1 % z nich volilo možnost SPÍŠE NE. V této položce je největší 

rozdíl mezi vyhraněně negativními odpověďmi mužů a žen, a to 35,4 %. Tyto údaje jsou 

uvedeny v Grafu 39. 
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Graf 39: Zájem o zavedení normativních genderových opatření týkajících se 

slaďování rodinného a pracovního života 
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Pozitivní zájem o normativní opatření v oblasti slaďování rodinného a pracovního života 

(otázka č. 51) projevilo jen minimum žen respondentek (celkem 12 %, z toho 1,1 % 

jednoznačně ANO, 10,9 % SPÍŠE ANO) a především respondentů mužů (celkem 2,8 %, 

a to všichni jen variantou SPÍŠE ANO). 97,2 % respondentů mužů a 88,0 % 

respondentek žen o tato genderová normativní opatření neprojevilo zájem, z toho 

86,1 % mužů tato opatření kategoricky odmítlo, zatímco kategorické odmítnutí projevilo 

55,4 % žen, které spíše volily méně kategorické odmítnutí (SPÍŠE NE) v 32,6 % případů. 

 

Vztah k ostatním vybraným položkám dotazníku 

 

Otázka zavedení kvót žen do společenského dění, ať už se týká podílu žen např. v politice 

nebo ve vedení či managementu firem apod., je silně frekventována ve všech zemích 

nejen Evropy, ale celého světa. Jestliže se sbližují názory na postavení žen v řadě 

činností a orgánů, názory na cestu, jak toho dosáhnout se liší. Evropská komise 

se autoritou svého úřadu snaží dosáhnout především toho, aby byly stanoveny 

a dodržovány kvóty zastoupení žen ve vedení firem, především v jejich dozorčích radách 

a představenstvech. Úspěšností při realizaci této snahy se zabývají jiné studie 

a publikace, nás v průzkumu zajímal názor moravských a slezských firem, 

reprezentovaný převážně jejich personálními manažerkami a manažery. Připomeňme, 

že cca ¾ cílového souboru tvořily ženy.  

I přes tuto skutečnost se převážná část zúčastněných v otázce č. 28 vyslovila proti 

zavedení těchto kvót, a to v 52,2 % zúčastněných žen a 86,1 % zúčastněných mužů. 

Argumentem proti zavedení kvót byl názor, že „schopné ženy si najdou své místo 

ve vedení organizace bez pomoci různých nařízení“ (citace z dotazníku). Určitou 
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pochybnost, zda je kvótní podíl tou správnou cestou, vyjádřilo 35,9 % žen a 8,3 % mužů 

a jen 12,0 % žen a 5,6 % mužů se k zavedení kvót počtu žen ve vedení společností 

vyjádřilo pozitivně. Více je uvedeno v Grafu 40. 

 

Graf 40: Názor na zavedení kvót žen ve vedení firem 
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Další položky, které jsme zkoumali z hlediska pohlaví respondentů/respondentek 

se už netýkají názorů, ale toho, zda firma, ve které účastníci/účastnice průzkumu 

vykonávají funkce personálních manažerů, provádí aktivity z hlediska sledování rovnosti 

mužů a žen. Vycházíme z toho, že se jedná o otázky, o jejichž formě ve většině rozhodují 

personalisté autonomně, nebo autoritou své pozice je mohou významně ovlivnit, a pokud 

jsou si vědomi potřeb a prospěšnosti uplatnění principu genderu v jejich organizaci, mají 

tyto aktivity převážně ve svých rukou. 

Jen velmi malé procento v průzkumu zúčastněných žen (14,1 %) a především mužů 

(2,8 %) uvedlo, že vede statistiku úspěšnosti mužů a žen ve výběrových řízeních (otázka 

č. 10), 97,2 % mužů a 85,9 % žen tyto údaje nevede (viz Graf 41). 

 



84 

 

Graf 41: Vedení statistiky úspěšnosti mužů a žen ve výběrových řízeních 
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Na otázku, zda při příjímání nových zaměstnanců firma zohledňuje genderovou 

vyváženost v počtu mužů a žen ve firmě (otázka č. 9) odpovědělo kladně 16,7 % 

respondentů mužů a 19,6 % respondentek žen. Negativní odpověď podalo 41,7 % 

a 30,4 % žen. Že se někdy touto zásadou řídí a někdy ne, odpovědělo 22,2 % mužů 

a 23,9 % žen. 1/5 (19,4 %) mužů a více než ¼ (26,1 %) žen uvedla, že v jejich firmě 

takový případ nenastal, protože neměli volbu pohlaví při přijetí nových zaměstnanců, 

a to buď z hlediska požadavků profese na fyzické předpoklady nebo z hlediska zájmu 

o pracovní pozici uchazeči jen jednoho pohlaví. K tomuto textu se pojí Graf 42. 

 

Graf 42: Zohledňování počtu žen a mužů ve firmě při přijímání nových 

zaměstnanců/zaměstnankyň 
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Další dvě otázky, které jsme hodnotili z pohledu pohlaví, se týkaly zveřejňování zvlášť 

příjmu mužů a zvlášť příjmu žen v případě, že vykonávají stejnou práci. První z těchto 

otázek (otázka č. 37 – viz Graf 43) se vztahovala k současné praxi, druhá (otázka č. 35) 

k tomu, zda dotazovaní uvažují o tom, že by takto podle pohlaví dělené údaje 

o průměrné odměně za práci zveřejňovali nebo ne.  

 

Graf 43: Zveřejňování zvlášť příjmů mužů a zvlášť příjmů žen v případě, že 

vykonávají stejnou profesi 
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Z odpovědí je zřejmé, že firmy, zapojené do průzkumu se dosud nerozhodly zveřejňovat 

údaje o příjmech mužů a žen v případě, že vykonávají stejnou práci. 97,2 % mužů 

a 89,1 % žen na tuto otázku odpovědělo záporně a jen 2,8 % mužů a 10,9 % žen 

odpovědělo kladně. 

Následující Graf 44 ukazuje, že o samostatném zveřejňování informací o průměrné 

odměně mužů a žen i nadále většina (82,4 %) mužů a 60,2 % žen neuvažuje. O jejich 

zveřejňování váhají především ženy respondentky (36,1 %) než respondenti muži 

(17,6 %). Zatímco jednoznačně pozitivně odpovědělo 3,6 % žen, mezi muži se nevyskytl 

ani jeden, který by tuto možnost zvažoval. 

Nejen otázka skutečného odměňování a rozdílů v odměnách za práci mezi muži a ženami, 

ale i přístupu zaměstnanců k informacím o otázkách genderu v oblasti odměňování 

je v organizacích zapojených do průzkumu v počátcích. Transparentnost odměn nejen 

jedinců, ale i skupin zaměstnanců je stále choulostivou sférou a jakýmsi přetrvávajícím 

tabu z minulosti. 
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Graf 44: Zveřejňování samostatně informace o průměrné odměně za práci mužů 

a žen v budoucnu 
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Respondenti a respondentky byli také požádáni, aby se vyjádřili k tomu, zda by jejich 

organizace měla zájem o genderový audit (otázka č. 41). Na rozdíl od otázky č. 44, 

ve které jsme se ptali na zájem o normativně stanovený genderový audit, jsme otázku 

nepodmiňovali ničím jiným než samotným zájem organizace o tento proces ověření 

úrovně rovného přístupu k mužům a ženám v organizaci. Při analýze výsledků jsme 

k odpovědím ANO přičetli i odpovědi 4 žen respondentek, které uvedly, že genderový 

audit už v jejich firmě proběhl, protože tato skutečnost je jednoznačným vyjádřením 

pozitivního vztahu k této aktivitě. I tak však jen velmi malá část (7,6 %) žen 

respondentek dala na položenou otázku pozitivní odpověď, přičemž pozitivní odpověď 

jsme nezaznamenali ani o jednoho muže respondenta. Naopak 94,4 % mužů 

respondentů vyjádřilo jednoznačně svůj nesouhlas. Ženy respondentky byly ve vyjádření 

svého negativního názoru méně rozhodné (NE = 55,4 %) a použily ve 34,8 %  

vyhýbavou odpověď NEVÍM. Tuto odpověď použilo naopak jen 5,6 % respondentů mužů.  

Tato váhavá varianta odpovědi může v sobě skrývat také ne zcela zřejmý obsah 

genderového auditu, který nebyl v dotazníku záměrně nijak specifikován, protože jeho 

autoři vycházeli z obecných zásad genderového auditu prezentovaných na internetu. Dvě 

respondentky své stanovisko schovaly za rozhodnutí vlastníka firmy („pokud by s tím 

souhlasil vlastník firmy, potom ano“). Výsledky odpovědí jsou uvedeny v Grafu 45. 
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Graf 45: Zájem o genderový audit 
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5  Závěr 

Cílem genderově senzitivní analýzy bylo potvrdit nebo vyvrátit tezi, že zaměstnavatelé 

nevnímají potřebu komplexně řešit problematiku genderu a případné problémy dosud 

vnímají jako ojedinělé. Cílovým regionem výzkumu byly firmy především 

z Moravskoslezského, Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje. 

K účasti na dotazníkovém šetření bylo vyzváno 664 organizací. Z tohoto počtu dotazník 

vyplnilo 128 společností, tedy 19,28 % oslovených firem. Problematika genderu je tedy 

u zaměstnavatelů cílového regionu spíše na okraji jejich zájmu.  

Výzkum ukázal, že ve většině případů (82 %) se firmy domnívají, že u nich 

problém v rovném přístupu k ženám a mužům neexistuje a 8,6 % zapojených 

společností se otázkami rovného zacházení k mužům a ženám nezabývá, neřeší je 

a nejsou pro ně důležité. Jako důvod, proč tyto otázky považují firmy za nedůležité, 

je uváděn především argument, že firma nemá problém s rovným přístupem, 

nezaznamenala a nemusela nikdy řešit žádnou diskriminaci mužů a žen v jakékoliv 

oblasti pracovního života. 

 

Stávající praxe u velkých firem a firem se zahraničním vlastníkem 

z hlediska rovného zacházení s muži a ženami 

 

Výzkum neukázal, že by velké firmy, stejně tak jako firmy se zahraničním vlastníkem, 

byly výrazněji aktivní v aplikaci opatření rovného zacházení než střední a malé firmy 

a společnosti s českým vlastníkem. Velké společnosti a firmy se zahraničním 

vlastníkem v určitých oblastech sledujících rovné zacházení s muži a ženami jsou v praxi 

aktivnější, ale v porovnání s ostatními firmami není procentuálně vyjádřený rozdíl 

výrazný.  

Hypotéza, že velké společnosti a firmy se zahraničním vlastníkem jsou aktivnější 

v aplikaci opatření rovného zacházení, se potvrdila v těchto případech: 

 Velké firmy a firmy se zahraničním vlastníkem se spíše domnívají, 

že u nich problém v rovném přístupu k ženám a mužům neexistuje (91,2 % 

velkých firem, 73,6 % středních a 76 % malých; 90,6 % firem se zahraničním 

vlastníkem a 79,2 % s českým). Střední (10,9 %), malé firmy (20 %) a firmy 

s českým vlastníkem (11,5 %) považují problémy v rovném zacházení častěji 

za nedůležité, neřeší je, kdežto velké firmy (1,8 %) a firmy se zahraničním 

vlastníkem (0 %) mají tento názor ojediněle. 

 Velké firmy a firmy se zahraničním vlastníkem berou častěji ohled 

na vyrovnané zastoupení pohlaví v případě, kdy se o stejné pracovní místo 

ucházeli dva stejně kvalifikovaní kandidáti různého pohlaví (28,1 % odpovědí 
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u velkých firem, 10,9 % u středních a 12 % u malých; 37,5 % firem se zahraničním 

vlastníkem, 12,5 % s českým). 

 Velké firmy a firmy se zahraničním vlastníkem vedou častěji statistiky 

úspěšnosti žen a mužů u výběrových řízení (14 % odpovědí u velkých firem, 

10,9 % u středních a 4 % u malých; 25 % firem se zahraničním vlastníkem, 6,3 % 

s českým). 

 U velkých firem a firem se zahraničním vlastníkem 

zaměstnanci/zaměstnankyně mohou častěji zjistit informaci o průměrných 

odměnách žen a mužů dohromady na konkrétní pracovní pozici (47,4 % 

velkých firem, 30,4 % středních a 24 % malých firem; 40,6 % firem se zahraničním 

vlastníkem, 35,4 % firem s českým). Častěji také velké firmy a firmy 

se zahraničním vlastníkem zveřejňují informaci o průměrné odměně žen 

a mužů ve společnosti (12,3 % velkých firem, 6,5 % středních a 4 % malých; 18,8 

% firem se zahraničním vlastníkem a 5,2 % s českým) a na stejné pracovní pozici 

(14 % velkých firem, 4,3 % středních a 4 % malých; 21,9 % se zahraničním 

vlastníkem a 4,2 % s českým). 

 Velké firmy a firmy se zahraničním vlastníkem častěji přednostně zařazují 

zaměstnance/zaměstnankyně po návratu z mateřské a rodičovské dovolené 

do vzdělávacích programů (47,4 % velkých firem, 41,3 % středních a 28 % 

malých; 50 % firem se zahraničním vlastníkem, 38,5 % s českým). 

 Velké firmy a firmy se zahraničním vlastníkem častěji vzdělávají své 

zaměstnance/zaměstnankyně v oblasti rovného přístupu (45,6 % velkých 

firem, 28,3 % středních a 16 % malých; 40,6 % se zahraničním vlastníkem, 31,3 % 

s českým). 

 Velké firmy a firmy se zahraničním vlastníkem mají lepší informovanost 

o „Projektu 22 % k rovnosti“ (24,6 % velkých firem, 15,2 % středních a 16 % 

malých; 28,1 % firem se zahraničním vlastníkem, 16,7 % s českým). 

 Velké firmy a firmy se zahraničním vlastníkem jsou tolerantnější 

k zavedení povinných kvót žen (nesouhlasí 56,1 % velkých firem, 60,9 % 

středních a 76 % malých; nesouhlasí 59,4 % firem se zahraničím vlastníkem, 62,5 % 

s českým vlastníkem). 

 Velké firmy a firmy se zahraničním vlastníkem mají větší zájem 

o genderový audit (3,5 % velké firmy, střední firmy 2,2 % a malé 0 %; 9,4 % 

firem se zahraničním vlastníkem a 0 % u firem s českým vlastníkem) a častěji u 

nich genderový audit již proběhl (u velkých firem v 5,3 %,  2,2 % u středních a 

0 % u malých; u 9,4 % firem se zahraničním vlastníkem a 1 % firem s českým 

vlastníkem). 
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 Velké firmy a firmy se zahraničním vlastníkem mají více zkušeností 

s řešením stížností v oblasti rovného přístupu (10,5 % velkých firem, 8,7 % 

středních a 4 % malých; z pohledu vlastnictví je rozdíl nepatrný – tuto zkušenost má 

9,4 % firem se zahraničním vlastníkem a 8,3 % firem s českým vlastníkem). 

 

Výzkum ukázal, že k některým genderovým přístupům a nastavením mají více souhlasný 

postoj a jsou aktivnější firmy s českým vlastnictvím, ne se zahraničním. Velké firmy jsou 

i vůči následujícím genderovým přístupům vstřícnější než střední a malé firmy. 

 Velké firmy mají vyšší informovanost o platové transparentnosti 

a souhlasí s tímto opatřením (souhlasí 38,6 % velkých firem, 0 % středních 

a 20 % malých firem). Z pohledu vlastnictví je rozdíl nepatrný – souhlasí 21,9 % 

firem se zahraničním vlastníkem a 20,8 % s českým. Firmy se zahraničním 

vlastníkem (34,4 %) nevyjadřují tak často nesouhlasný postoj jako společnosti 

s českým vlastníkem (41,7 %). Informovanost o platové transparentnosti 

je vyšší u firem s českým vlastníkem (43,8 % společností se zahraničním 

vlastníkem a 37,5 % firem s českým vlastníkem neví, co je platová transparentnost). 

 Velké firmy a firmy s českým vlastníkem aktivněji řeší oblast rovného 

odměňování (61,4 % odpovědí u velkých firem, 58,7 % u středních a 48 % 

u malých; 59,4 % firem s českým vlastníkem a 53,1 % se zahraničním).  

 

Stávající praxe u firem z hlediska rovného zacházení s muži 

a ženami dle pohlaví respondentů 

 

Hypotéza, že ženy respondentky jsou přístupnější zavedení nových generových opatření 

než muži respondenti, se neprokázala. Přestože představitele takřka ¾ zúčastněných 

společností tvořily ženy (71,9 %), převážně personalistky, jejich stanoviska k zavedení 

nových genderových opatření do praxe firem nevyzněla ve prospěch těchto opatření 

a prakticky se jen velmi málo lišila od negativních stanovisek mužů. Je sice pravda, 

že respondentky, volily spíše méně kategorické odpovědi než muži, nicméně 

jak stanoviska mužů, tak stanoviska žen vyjadřují negativní postoj. Jednoznačně pozitivní 

postoj k případnému zavedení nových normativních opatření vyjádřilo pouze 1,1 % 

mužů, ale jen 0,4 % žen, určitou možnost zavedení těchto změn připustilo 2,8 % mužů 

a 8,0 % žen. Negativní postoj zavedení případných genderových normativních opatření 

do praxe vyjádřili nejen muži (96,1 %), ale i ženy (91,6 %), z toho 57,2 % žen tuto 

možnost odmítlo jednoznačně, zatímco stejnou odpověď použilo 80,0 % mužů.  

Podle verbálních zdůvodnění tohoto postoje jde především o to, že si představitelé 

zúčastněných společností nepřejí jakékoliv zasahování státních orgánů do činností 

především soukromých společností v jakékoliv podobě. Jsou přesvědčeni, 
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že své personální řízení včetně dodržení rovných příležitostí žen a mužů zvládají nebo 

jsou schopni zvládnout bez metodického vedení, nařizování a kontroly kýmkoliv jiným 

než jsou případně vlastníci či mateřské společnosti v rámci skupin podnikatelských 

subjektů. Zásahy státu, byť i jen na úrovni metodického řízení, považují účastníci 

průzkumu, muži i ženy, za nevhodné, ba dokonce škodlivé. Respondenti muži 

svá stanoviska formulovali agresivněji než respondentky ženy. Zásahy státu by se, podle 

jejich vyjádření, měly omezit na vytváření podmínek pro podnikání firem. Činnosti, které 

se toho netýkají a jsou vnitřními procesy ve firmách (jako je např. právě rovný přístup 

k ženám a mužům v pracovním procesu), by měly být ponechány na výhradním 

rozhodnutí vedení firem, které si musí samy řešit účelnost, obsah, formu i využitelnost 

těchto procesů ve firmě.  

Negativní postoje vyjadřovali muži i ženy jak k otázkám zkoumajícím postoj k možnému 

normativnímu zavedení těchto genderových procesů, tak k otázkám zaměřeným 

na stávající praxi firem sledující rovné zacházení s muži a ženami:  

 Statistiku úspěšnosti uchazečů/uchazeček ve výběrových řízeních podle 

jejich pohlaví nevede 97,2 % mužů a 85,9 % žen s odůvodněním, že především 

nevidí přínos takového sledování podnikovou praxi a využitelnost získaných dat. 

 Jen 16,7 % mužů a 19,6 % žen uvedlo, že při přijímání nových zaměstnanců 

zohledňují genderovou vyváženost počtu mužů a žen ve firmě. Jako limitní 

se prokázala skladba firem cílového souboru, z nichž 19,4 % firem s muži na pozici 

personalisty a 26,1 % žen na téže pozici uvedlo, že profesní skladba přijímaných 

zaměstnanců neumožnila volit jejich pohlaví (např. hutě, ale i zdravotnictví a sociální 

služby apod.). 

 97,2 % mužů a 89,1 % žen nezveřejňují zvlášť výši příjmu mužů a zvlášť 

příjmu žen v případě, že zastávají stejné pracovní pozice. Tuto praxi 

odůvodňují především tím, že taková statistika nepřináší firmě žádný užitek, údaje 

o průměrné mzdě jsou zavádějící a odměna za práci je dána mzdovými pravidly bez 

ohledu na pohlaví. Ani do budoucna většina mužů (82,4 %) neuvažuje, 

že by samostatné zveřejňování průměrných mezd mužů a žen zavedlo. Tuto 

možnost odmítla sice také nadpoloviční většina žen (60,2 %), ale více než 1/3 

(36,1 %) s možnosti zveřejňování váhá a 3,6 % žen jich v budoucnosti připouští 

(na rozdíl od mužů, z nichž ani jeden tuto možnost nepřipustil). 

 Zájem o dobrovolný genderový audit byl mezi respondenty muži jednoznačně 

negativní (94,4 %), u respondentek žen byl sice rovněž většinově (55,4 %) negativní, 

ale přitom více než 1/3 (34,8 %) respondentek uvedla méně kategorickou odpověď, 

když použila vyhýbavou variantu „nevím“. Zdůvodnění negativních přístupů spočívalo 

především v nepochopení přínosu genderového auditu pro firmu a jeho finanční, 
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časové a administrativní náročnosti včetně případné kolize s fungujícími firemními 

a korporátními pravidly. 

Můžeme shrnout, že tam, kde účastníci průzkumu mohli vyjádřit svůj postoj k zavedení 

genderových opatření, byly jejich postoje většinově negativní, a to bez ohledu na pohlaví 

respondentů/respondentek. Pozitivní vztah vyjádřilo v podstatě jen minimum 

zúčastněných. 

 

Praxe firem obecně z hlediska rovného zacházení s muži a ženami 

 

Lze konstatovat, že řada realizací opatření rovného přístupu klesá s velikostí firem. 

Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že přestože velké firmy jsou zpravidla 

v zavádění opatření rovného zacházení s muži a ženami aktivnější, obecně firmy 

v cílovém regionu v problematice genderu aktivní spíše nejsou. Jaké obecné výstupy 

u zapojených organizací tedy genderově senzitivní analýza ukázala? 

 Firmy spíše ohled na vyrovnané zastoupení pohlaví neberou (33,6 % ohled 

nebere, 18,8 % ohled na vyrovnané zastoupení pohlaví bere). 

 Firmy spíše nevedou statistiky úspěšnosti žen a mužů pří výběrových 

řízeních (89,1 % statistiky nevede, 10,9 % statistiky vede). 

 Firmy spíše nesouhlasí s platovou transparentností (39,8 % nesouhlasí, 

21,1 % souhlasí). Přínos platové transparentnosti vidí respondenti/respondentky 

v motivaci zaměstnanců a uplatňování principu rovnosti ve firmách. Většina 

respondentů/respondentek považuje odměnu za důvěrnou dohodu mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem, a proto s platovou transparentností nesouhlasí. 

Firmy se v důsledku zavedení platové transparentnosti také obávají konfliktů 

a negativních postojů na pracovišti. 

 Firmy spíše nezveřejňují informace o průměrné odměně mužů a žen na 

stejné pracovní pozici ani o průměrné odměně mužů a žen ve firmě (91,4 %) 

a ani o zveřejňování neuvažují (66,7 %), protože tyto informace považují za 

důvěrné nebo v těchto statistikách nevidí smysl a přínos pro firmu. 

Respondenti/respondentky také upozorňují, že tyto údaje jsou zkreslující a mohly 

by vést k negativní atmosféře na pracovišti. 

 Firmy spíše nevzdělávají své zaměstnance/zaměstnankyně v oblasti 

rovného přístupu (52,3 % zaměstnance/zaměstnankyně nevzdělává, 33,6 % 

vzdělává). 

 Firmy spíše nemají zkušenosti s řešením stížností v oblasti rovného 

přístupu (91,4 % firem tuto zkušenosti nemá). Otázkou zůstává, proč firmy tyto 

zkušenosti nemají. Je to proto, že z velké části je tedy podle 

zaměstnanců/zaměstnankyň ve firmách dodržována rovnost pohlaví, nebo 
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se pracovníci/pracovnice necítí genderově diskriminováni a případnou diskriminaci 

neřeší samotní zaměstnanci/zaměstnankyně? 

 Firmám chybí informovanost o genderové problematice (80,5 % oslovených 

společností nezná „Projekt 22 % k rovnosti“, 39,1 % společností neví, co je platová 

transparentnost) a zájem dozvědět se něco více spíše firmy nemají (pouze 

17,2 % oslovených firem má zájem o další informace o „Projektu 22 % k rovnosti“). 

 Firmy spíše nesouhlasí se zavedením genderových normativních opatření 

(91,5 % dotazovaných společností odpovědělo ne nebo spíše ne). Nejvíce negativní 

postoj mají oslovené společnosti k zavádění genderových normativních opatření 

týkajících se odměňování žen a mužů (ne nebo spíše ne odpovědělo 96,8 % firem). 

Nejtolerantnější jsou firmy k zavádění genderových normativních opatření týkajících 

se vzdělávání, rozvoje kvalifikace a kariérního růstu (ne nebo spíše ne odpovědělo 

89,9 % společností), ale ani v tomto případě se nesouhlasné stanovisko nevymyká 

postoji k zavádění dalších genderových normativních opatření, které vyjadřuje více 

než 90 % odpovědí. Pokud firmy některé opatření rovného zacházení v praxi aplikují, 

důvodem je nejčastěji dodržování standardů společnosti a požadavek vlastníka firmy. 

 

Firmy zapojené do dotazníkového šetření v praxi aktivněji přistupují k následujícím 

oblastem rovného zacházení s muži a ženami: 

 Firmy obecně rovné odměňování spíše řeší (57,8 % rovné odměňování řeší, 

42,2 % spíše neřeší). Bez ohledu na to, zda ve firmách aktivně podporují rovné 

odměňování nebo ne, respondenti zdůrazňují, že odměna je závislá na náročnosti 

práce, odpovědnosti, výkonnosti, kvalifikaci a stupni řízení, ne na pohlaví. 

 Firmy obecně spíše přednostně zařazují své zaměstnance/zaměstnankyně 

po mateřské/rodičovské dovolené do vzdělávacích programů (41,4 % 

zařazuje, u 36,7 % společností mají tito zaměstnanci/zaměstnankyně stejný režim 

udržení kvalifikace). 

 Firmy obecně mají zavedeny formy slaďování pracovního a rodinného 

života, žádné formy, které by přispívaly ke slaďování, nemá zavedeno 3,2 % 

zapojených společností. Konkrétní formy slaďování rodinného a pracovního života volí 

podobně velké a malé firmy i bez ohledu na vlastnictví firmy (zkrácené úvazky, 

pružná pracovní doba, práce z domova, přizpůsobení pracovní doby potřebám 

školního roku). U oslovených středních firem zkrácené úvazky nejsou zastoupeny 

vůbec, stejně jako firemní školka, které se vyskytují spíše u velkých firem (4,7 %) 

a firem se zahraničím vlastníkem (6,3 %). 

 Firmy obecně spíše udržují pravidelný kontakt 

se zaměstnanci/zaměstnankyněmi na mateřské/rodičovské dovolené 

(neudržuje 15,6 % společností). Velké firmy a organizace se zahraničním vlastníkem 
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upřednostňují písemný kontakt (50,9 % velké firmy, 37,5 % firmy se zahraničním 

vlastníkem), malé společnosti a firmy s českým vlastníkem osobní kontakt (76 % 

malých společností, 43,8 % firem s českým vlastníkem).  

 

Zájem firem o zavedení genderových normativních opatření 

 

Podle výsledků dotazníkového šetření firmy nemají zájem o zavedení genderových 

normativních opatření rovného zacházení s muži a ženami. Zástupci oslovených 

firem ve většině případů shodně považují zavedení genderových normativních opatření 

za nepotřebné a zbytečné, důležitá jsou pro ně jiná kritéria než pohlaví. Řadu opatření 

mají firmy zakotvenu ve svých standardech, proto v případné realizaci těchto opatření 

vidí další administrativní a časovou náročnost. Firmy odmítají zasahování státu 

do soukromých firem, centrální opatření považují za zbytečná, protože nevycházejí 

z individuálních potřeb firem. 

Většina firem aktivně neplánuje zavedení těchto opatření, výraznější je nesouhlasný 

postoj vůči aplikaci těchto opatření u malých firem než u středních a velkých. Ve velkých 

firmách zpravidla genderovou problematiku řeší personální oddělení a HR manažeři. 

V menších firmách přímo pozice pro personalisty nebo jiné HR odborníky často není, 

pozice bývá kumulovaná a větší časová dotace je zpravidla kladena na jinou pracovní 

náplň. Tento postoj potvrzují volné odpovědi účastníků/účastnic dotazníkového šetření, 

když uvádějí, že je pro ně podstatnější zabývat se pracovními povinnostmi, které přímo 

souvisejí s podnikáním firmy. 

Výzkum sledoval také podíl žen ve vedení společnosti. 18 % firem odpovědělo, 

že ve vedení není žádná žena, u 4,7 % firem jsou ve vedení jen ženy. Nejčastěji se ženy 

podílí na vedení v 1 – 20 % (35,9 % dotazovaných firem). Výzkum ukázal, že nejčastější 

příčinou účasti nebo neúčasti žen ve vedení je rozhodnutí valné hromady, akcionářů 

nebo vlastníků. Podle respondentů/respondentek znesnadňuje účast na vedení obor, 

ve kterém firma působí (těžký průmysl, strojírenství, hornictví) nebo větší podíl můžu 

ve firmě obecně. U velkých firem a firem se zahraničním vlastníkem neexistoval případ, 

že by ve vedení byly pouze ženy. U malých firem mělo 100 % podíl žen ve vedení 20 % 

dotazovaných. Ačkoli malé firmy mají v menší míře zájem o zavedení genderových 

normativních opatření a nemají nastaveny tak často postupy rovného zacházení jako 

velké a střední firmy, ženy v malých firmách se aktivněji podílí na jejich vedení. 

 

Výstupy analýzy týkající se zájmu o zavedení jednotlivých genderových normativních 

opatření uvádíme zde: 
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Odměňování žen a mužů 

O opatřením v oblasti odměňování žen a mužů projevují firmy nejmenší zájem. 

Společnosti spíše souhlasí jen v 3,1 %, ani jedna firma neprojevila jednoznačně kladný 

vztah k těmto opatřením. Jednoznačně toto opatření odmítlo 69,5 % zapojených firem. 

Analýza ukázala, že vlastnictví nemělo na tento postoj žádný vliv, nejvíce odmítaví jsou 

zástupci/zástupkyně malých firem. Genderovou regulaci odměňování formou 

normativních opatření odmítlo 97,2 % mužů (v tom jednoznačně odmítlo 83,3 % 

a částečně odmítlo 13,9 %) a 96,7 % žen (v tom 64,1 % odmítlo bezvýhradně a 32,6 % 

pravděpodobně), přičemž ani jeden muž ani jedna žena nevyjádřili jednoznačně pozitivní 

vztah k zavedení tohoto genderového opatření. 

Jako důvod těchto postojů firmy obecně uvádějí skutečnost, že odměna za práci musí 

vycházet z výkonnosti zaměstnance zastávajícího určitou pracovní pozici s její složitostí, 

odpovědností a náročností a kritérium pohlaví s odměňováním s tím nesouvisí. Dalšími 

důvody byla nastavená firemní pravidla a odmítání zasahování státu do systému 

odměňování v soukromých společnostech. 

 

Vedení statistiky přijímání nových zaměstnanců/zaměstnankyň, sledování 

úspěšnosti žen a mužů a jejich důvodů ve výběrových řízeních 

Zájem o zavedení opatření týkajících se vedení statistiky přijímaní nových 

zaměstnanců/zaměstnankyň mělo 7,8 % zapojených firem. Větší zájem mají spíše velké 

společnosti a firmy se zahraničním vlastníkem. Povinné sledování statistiky přijímání 

nových zaměstnanců podle pohlaví odmítlo 94,5 % mužů a 91,3 % žen, ochotu zavést 

toto sledování vyjádřilo jen 2,8 % mužů, ale ani jedna žena. 

 

Vzdělávání, rozvoj kvalifikací a kariérní růst 

Se zavedením normativních genderových opatření týkajících se vzdělávání, rozvoje 

kvalifikací a kariérního růstu souhlasilo nejvíc firem (10,2 %). Převažující negativní postoj 

měly firmy bez ohledu na velikost nebo vlastnictví firem. Plný zájem neprojevila žádná 

z malých společností. Zavedení těchto opatření odmítlo 94,4 % mužů a 88,1 % žen 

Jako důvod tohoto negativního postoje uváděly firmy skutečnost, že kvalifikační 

předpoklady pro výkon pracovních pozic jsou stanoveny v mnoha případech vyhláškami 

a zákony bez ohledu na pohlaví, jsou zakotveny ve firemních standardech vzdělávání   

rozvoje zaměstnanců/zaměstnankyň a řídí se vedle plnění legislativních kvalifikačních 

předpokladů potřebami společnosti a motivací zaměstnanců/zaměstnankyň. Dalším 

důvodem bylo odmítání centrálních opatření, protože se jedná o vnitřní záležitosti firem. 
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Audity, rozvoj koncepcí a metodik rovného zacházení s muži a ženami 

Celkem 5,5 % dotazovaných firem má spíše zájem o zavedení opatření týkajících 

se auditů, rozvoje koncepcí a metodik rovného zacházení s muži a ženami. Plný souhlas 

neuvedla žádná firma. Původ vlastnictví firem neměl na tento postoj žádný vliv. Výrazněji 

negativní postoj mají malé firmy. Ani jeden muž a ani jedna žena nevyjádřili k tomuto 

opatření bezvýhradně pozitivní odpověď, naopak 97,2 % mužů a 93,5 % žen se staví 

k tomuto opatření negativně (v tom 77,8 % mužů a 42,4 % žen jednoznačně). 

 

Slaďování rodinného a pracovního života 

Se zavedením genderových normativních opatření v oblasti rodinného a pracovního 

života souhlasilo 9,4 % dotazovaných firem. Nejvíce souhlasný postoj mají střední firmy 

(spíše souhlasí 13 % středních firem). Firmy s českým vlastníkem se zavedením tohoto 

opatření spíše souhlasí (9,4 %) než firmy se zahraničním vlastníkem (6,3 %). 

Průzkumem nebyl zjištěn pozitivní vztah a zájem o normativní opatření v oblasti 

slaďování rodinného a pracovního života a to nejen ze strany respondentů mužů, 

ale ani ze strany respondentek žen, u nichž by se vzhledem k jejich roli zaměstnaných 

matek dal tento vstřícný vztah spíš očekávat. Jen minimum žen (12 %) vyjádřilo ochotu 

přijmout případná normativní opatření v této oblasti (z toho bezvýhradně jen 1,1 %), 

zatímco pozitivní odpověď volilo jen 2,8 % mužů, z toho ani jeden bezvýhradnou 

variantou. Naopak 97,2 % mužů a 88,0 % žen toto normativní opatření odmítlo, z toho 

32,6 % žen opět volilo méně kategorickou, ale přece jen negativní odpověď.  

Firmy zúčastněné na průzkumu zdůrazňovaly, že existují specifické podmínky 

jednotlivých firem, že znají potřeby svých zaměstnanců i finanční a organizační limity 

firmy a není tedy možné tuto činnost řídit centrálními metodikami. 

 

Zavedení povinných kvót 

Firmy jsou spíše proti zavedení povinných kvót žen (10,2 % je pro zavedení kvót, 28,1 % 

si není jisto, zda je to správná cesta, proti je 61,7 % firem). S touto snahou vyjádřilo 

souhlas 12 % žen a 5,6 % mužů, ostatní účastníci průzkumu vyjádřili buď pochybnost 

o správnosti této snahy (35,9 % žen a 8,3 % mužů) nebo přímo tuto snahu odmítli 

(52,2 % žen a 86,1 % mužů).  

Verbální argumenty proti zavedení kvót žen se pohybovaly především ve vyjádření, 

že „…schopné ženy si své místo ve vedení organizace najdou samy, a to bez pomocí 

různých administrativních opatření“ – citace z dotazníku, naopak získání pozice ženou na 

základě kvót by její pozici a status degradovalo („získala to jen díky kvótám“ – citace z 

dotazníku). 

 



97 

 

Finanční odhad zavedení genderových normativních opatření 

Firmy se lišily v odhadu finanční náročnosti při zavedení těchto opatření. Odhad částek 

se pohyboval od 100 Kč do 1 000 000 Kč. Každá z firem je specifická a nedá se tedy 

obecně odhadnout, jak finančně náročné by zavedení opatření rovného zacházení 

u konkrétní firmy bylo.  

 

Shrnutí 

 

Jsou tedy společnosti v Moravskoslezském, Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském 

kraji připraveny na aplikaci antidiskriminačních pravidel? Firmám chybí informovanost 

o genderové problematice, ale brání se normativním opatřením. Oblastmi rovného 

zacházení s muži a ženami, které firmy vnímají jako přínosné 

pro zaměstnance/zaměstnankyně a pro firmu samotnou, se společnosti zabývají. Většinu 

opatření v oblasti genderu však firmy chápou jako omezující pro zdravý chod organizace. 

Je potřeba zdůraznit, že většinovými respondenty dotazníku byly ženy, ne muži, které by 

mohly současnou situaci ve firmách vnímat „nerovně“, ale analýza ukázala, že tento 

postoj mají zástupci/zástupkyně firem bez ohledu na pohlaví.  

Zástupci firem z pozic personalistů/personalistek nejsou přesvědčeni o užitečnosti 

a důležitosti sledování znaků rovného zacházení s muži a ženami a na základě těchto 

údajů o regulaci rovných podmínek obou pohlaví v podnikové praxi („Otázka genderu 

je otázkou nafouknutou a živenou v neziskovkách, ústředních orgánech a na školách.“ - 

citace z dotazníku). Argumentace firem o dodržování genderových principů je veskrze 

verbální, nedoložená a nedoložitelná korektními daty z řízených procesů. 

 

Doporučení 

Domníváme se, že cesta k nápravě vede přes změnu myšlení a postojů, chápání 

důležitosti genderu pro firemní klima i výkonnost jednotlivců i ekonomiku firmy. 

Je nezbytné, aby toto pochopení proniklo do firem především přes jejich manažery, 

hlavně personální manažery, cestou cílené a nenásilné osvěty, v žádném případě 

ne formou normativní opatření, nařizování, kontroly a sankcí ze strany státu. Firmy jsou 

velmi citlivé na zasahování státu do jejich kompetencí („Stát by neměl zasahovat 

do chodu firem, měl by jim vytvářet podmínky pro jejich ekonomický rozvoj a ne je 

ztěžovat zbytečnou administrativou a nařízení typu nápadů z EU.“ - citace z dotazníku) 

mimo nezbytné finanční a daňové, ekonomické, pracovněprávní normativy a normativy 

bezpečnosti práce. Všechny další normativní opatření budou jen vyvolávat averzi a 

nechuť, v lepším případě pouhý pasivní výkon nařízených procesů bez pochopení a 

aktivního využití v řízení lidských zdrojů a řízení firem („Každý normativní přístup je 

zhoubný. Volný trh dává zaměstnavatelům rovnou šanci toto téma řešit tak, aby byli pro 
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zaměstnance atraktivnější, než jejich konkurence. Zásah do tržního systému 

normativními opatřeními je nesmyslným narušením zákonitostí tržní ekonomiky a 

posouvá systém směrem k totalitě.“ - citace z dotazníku).  

 

Komplexní zpracování dat k této analýze je k dispozici u Klubu personalistů Moravy a 

Slezska, z. s.  
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10 Přílohy 

Klub personalistů Moravy a Slezska, z. s. 

Klub personalistů Moravy a Slezska, z. s. (KPMS) je nevládní organizace registrovaná dne 

10. dubna 2009 na základě zákona č. 83/1990 Sb. Jejími členy jsou HR manažeři 

v soukromých firmách, veřejném sektoru, školách a dalších institucích 

v Moravskoslezském kraji. KPMS byl založen v roce 2009. Spolek má 140 členů se 

záběrem 80 000 zaměstnanců a je v kontaktu s dalšími stovkami personálních manažerů.  

Posláním klubu je sdružovat občany, fyzické a právnické osoby, které jsou spojeny nebo 

se zabývají rozvojem a řízením lidských zdrojů. Cílem KPMS je sdružovat a prosazovat 

společné zájmy a potřeby, dbát na profesionalitu svých členů a tím přispívat k rozvoji 

personalistiky. Další z činností klubu je reprezentovat členy a jejich činnost 

v mezinárodních sdruženích, předkládat návrhy a spolupracovat se státními orgány při 

přípravě a zavádění legislativních a dalších opatření v oblasti personalistiky. Klub 

se zabývá také vědecko-výzkumnou a publikační činností. KPMS se věnuje organizaci 

a pořádání vzdělávacích akcí, poskytuje poradenství, autorskou a projektovou činnost. 

Hlavním cílem KPMS je výměna a šíření odborných informací a zkušeností mezi členy 

KPMS. Klub pravidelně pořádá setkání pro členy i nečleny, odborné semináře 

a konference. Členové KPMS mají možnost aktivně se zapojit do odborných sekcí klubu, 

které zajišťují profesionalitu svých členů v jednotlivých oblastech řízení lidských zdrojů.  

 

KPMS úspěšně ukončila následující projekty EU: 

- „Zpět na trh práce prostřednictvím rekvalifikace na operátora call centra“- 4 801 

671,65 Kč; 

- „Zahraniční zkušenosti s integrací cizinců na trh práce v automotive průmyslu“- 4 012 

023,40 Kč; 

- „Rozvoj profesních znalostí a dovedností zaměstnanců společností působících v odvětví 

zdravotní péče ke zvýšení jejich profesionality, adaptability a konkurenceschopnosti“ - 32 

696 905,50 Kč; 

- „Přenos a implementace znalostí a zkušeností v rámci inovovaného prosazování rovných 

příležitostí žen a mužů na trhu práce“ - 3 676 665,71 Kč. 

 

V současné době realizuje klub tyto projekty EU: 

- „Vzděláváním úředníků a osvětou zaměstnavatelů k prevenci diskriminace na trhu práce 

v Moravskoslezském, Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji „- 1 562 050 Kč; 

- „Genderové vzdělávání pokročilých kompetencí v kontextu měnící se Evropy“ –

3 826 914 Kč.



 

Vzor dotazníku rovného přístupu k ženám a mužům 

 

.  

 

Průzkum Klubu personalistů Moravy a Slezska 

Dotazník rovného přístupu k ženám a mužům 

 
1. Z hlediska ekonomické kategorizace (CZ-NACE) Vaše organizace působí v 
oblasti 

a) zásobování vodou 

b) stavebnictví 

c) velkoobchodě a maloobchodě, opravách a údržbě motorových vozidel 

d) dopravě a zásobování 

e) ubytování, stravování, pohostinství 

f) informační a komunikační činnost 

g) peněžnictví a pojišťovnictví 

h) činností v oblasti nemovitostí 

i) profesní, vědecké a technické činnosti 

j) administrativní a podpůrné činnosti 

k) veřejné správě a obraně, povinném sociálním zabezpečení 

l) vzdělávání 

m) zdravotnictví a speciální péči 

n) ostatních činnostech 

o) zemědělství, lesnictví, rybářství 

p) těžba a dobývání 

r) zpracovatelský průmysl 

s) výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 
 

2. Vaše organizace provozuje svou činnost v 

a) Jihomoravském kraji 

b) Olomouckém kraji 

c) Moravskoslezském kraji 

d) Zlínském kraji 



 

e) v jiné kraji - uveďte ve kterém:  

 
3. Mají vlastníci Vaší firmy sídlo v zahraničí? 

a) ne 

b) ano - kde?  
 
  

4. Uveďte, prosím, aktuální počet zaměstnanců Vaší organizace: 

počet zaměstnanců je:  
  

5. Na celkovém počtu zaměstnanců Vaší organizace podíl žen představuje: 

a) do 5 % včetně 

b) 6 - 10 % 

c) 11 - 20 % 

d) 21 - 30 % 

e) 31 - 40 % 

f) 41 - 50 % 

g) 51 - 60 % 

h) 61 - 70 % 

i) 71 - 80 % 

j) 81 - 90 % 

k) 91 - 95 % 

l) 96 - 100 % 
  

6. Respondentem je: 

a) žena 

b) muž 
  

7. O zákonné rovnosti přístupu zaměstnavatelů k ženám a mužům v pracovním 
procesu v obecné legislativní rovině všichni víte. Znáte Zákoník práce i Zákon 
č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 
diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) v platném 
znění.  
 
Domníváte se, že ve Vaší organizaci: 

a) neexistuje problém v rovném přístupu k ženám a mužům, firemní kultura organizace má tuto 
rovnost zakotvenou jak normativně, tak ve vědomí zaměstnanců 

b) někdy se vyskytnou drobné problémy, které ale včas, efektivně a uspokojivě řešíme 

c) existují systémové problémy, které řešíme jen velmi obtížně 

d) otázkami rovného přístupu k ženám a mužům se vůbec nezabýváme, neřešíme je, nejsou pro 
nás důležité 
  



 

 

8. Na otázku č. 8 odpovídají pouze ti, kteří v otázce č. 7 odpověděli variantou b), 
c) nebo d)  
 
Uveďte, prosím, charakter těchto problémů, případně důvod, proč se otázkami 
rovného přístupu k ženám a mužům nezabýváte (můžete uvést i více problémů) 

 
  

9. Na otázku č. 9 odpovídají opět všichni respondenti:  
 
Pokud se o jedno pracovní místo ve Vaší organizaci ucházeli dva stejně 
kvalifikovaní zaměstnanci různého pohlaví, tedy žena a muž, vzala Vaše firma 
ohled na vyrovnané zastoupení pohlaví ve firmě? 

a) ano 

b) ne 

c) jak kdy 

d) takový případ nenastal 
  

10. Vedete statistiku úspěšnosti žen a mužů ve výběrových řízeních? 

a) ano 

b) ne 
  

11. Uveďte, prosím, důvod (důvody), proč tuto statistiku úspěšnosti žen a 
mužů ve výběrových řízeních vedete, resp. nevedete (uveďte stručně 
maximálně 3 důvody pro či proti): 

 
  

12. Vedle statistiky úspěšnosti žen a mužů ve výběrových řízeních (viz otázka 
č. 10) monitorujete také DŮVODY neúspěchu žen a mužů při výběrových 
řízeních? (uveďte 2 nejčastější důvody, uveďte je zvlášť pro ženy a zvlášť pro 
muže).  
 
Pokud tyto důvody nemonitorujete, pokračujte otázkou č. 13. 

 



 

  

13. Inzeráty poptávající zaměstnance či zaměstnankyně formulujete tak, aby 
přímo oslovovaly muže a ženy? 

a) ano, děláme to vždy, pokud pracovní pozice může být obsazena jak mužem tak ženou, protože 
ji chceme obsadit bez ohledu na pohlaví 

b) ano, zadáváme obě pohlaví, protože to vyžaduje antidiskriminační zákon 

c) někdy oslovujeme pouze muže, jindy pouze ženy, záleží na charakteru práce a její vhodnosti 
pro to či ono pohlaví 

d) ne 

e) jiná odpověď (uveďte):  
  

14. Měli byste zájem o zavedení genderových normativních opatření týkajících 
se vedení statistiky přijímání zaměstnanců, sledování úspěšnosti žen a mužů a 
jejich důvodů ve výběrových řízeních? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 
  

15. Svoji odpověď v předchozí otázce č. 14, prosím, zdůvodněte: 

 
  

16. Jaká je Vaše představa o finanční náročnosti zavedení těchto opatření ve 
Vaší organizaci? 

Uveďte částku ročních nákladů v Kč:  
  

17. Po návratu zaměstnanců a zaměstnankyň z mateřské a rodičovské 
dovolené je zařazujete přednostně do vzdělávacích programů (kurzů, školení, 
seminářů apod.), aby si rychle doplnili svoji odbornost? 

a) vždy jak je to možné 

b) ne, mají stejné možnosti udržení a rozvoje kvalifikace jako ostatní zaměstnanci a 
zaměstnankyně 

c) takový postup nemáme zaveden 

d) jiná odpověď (uveďte):  
  

18. Kdo má ve Vaší firmě větší zájem o rozšiřování a prohlubování kvalifikace? 

a) spíše muži 

b) zájem je mezi muži i mezi ženami v podstatě stejný 

c) spíše ženy 



 

  

19. Můžete, prosím, svoji odpověď v předchozí otázce č. 18 zdůvodnit, tedy 
PROČ tomu tak je? (uveďte stručně maximálně 3 důvody) 

 
  

20. Vzděláváte své zaměstnance v oblasti rovného přístupu? 

a) ano 

b) ne 

jiná odpověď (uveďte):  
  

21. Svoji odpověď a) ano nebo b) ne v předcházející otázce č. 20, prosím, 
stručně zdůvodněte: 

 
  

22. Jaké možnosti profesního růstu Vaše firma svým zaměstnancům 
poskytuje? (uveďte, prosím, stručně příklady) 

 
  

23. Měli byste zájem o zavedení genderových normativních opatření týkajících 
se vzdělávání, rozvoje kvalifikace a kariérního růstu? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 
  

24. Svoji odpověď v předchozí otázce č. 23, prosím, stručně zdůvodněte: 

 
  



 

25. Jaká je Vaše představa o finanční náročnosti zavedení těchto opatření ve 
Vaší organizaci? 

Uveďte částku ročních nákladů v Kč:  
  

26. V čele každé organizace stojí její vedení, které se většinou skládá z 
manažerů a v některých typech organizací dále ze členů orgánů společnosti 
(představenstva a dozorčí rady). Prosím, určete podíl žen na celkovém počtu 
členů vedení: 

a) 0 %, ve vedení není žádná žena 

b) 1 - 20% 

c) 21 - 40 % 

d) 41 - 60 % 

e) 61 - 80 % 

f) 81 - 99 % 

g) 100 %, ve vedení jsou jen ženy 
  

27. Můžete, prosím, stručně uvést důvod tohoto stavu? 

 
  

28. Komisařka EU Eva Jourová má v úmyslu prosazovat povinné kvóty žen ve 
vedení společností, obdobně se k většímu zapojení žen do vrcholových řídících 
funkcí staví i někteří naši politici. Zajímá nás Váš názor na tuto snahu. 

a) s touto snahou naše firma souhlasí a podporuje ji 

b) nejsem si zcela jist/a, zda je to správná cesta 

c) jsme proti zavedení jakýchkoliv kvót, schopné ženy si najdou své místo ve vedení organizace 
bez pomoci různých nařízení 
  

29. Statistiky MPSV ČR uvádějí, že rozdíl v odměňování mužů a žen je 22,1 % a 
v průměru představuje rozdíl téměř 6,5 tisíce Kč měsíčně. Touto mzdovou 
nerovností se ČR zařazuje na třetí nejhorší místo v Evropské unii. 
Následujícími otázkami se pokusíme zjistit situaci ve Vaší organizace.  
 
Řešíte ve Vaší organizaci aktivně rovné odměňování? 

a) ano 

b) ne 
  

30. Svoji odpověď ( a) ano nebo b) ne ) v předcházející otázce č. 29, prosím, 
zdůvodněte (uveďte stručně maximálně 3 důvody, proč rovné odměňování v 
organizaci řešíte, nebo proč ke neřešíte): 



 

 
  

31. Co si myslíte o platové transparentnosti? 

a) souhlasím s tímto opatřením 

b) nesouhlasím s tímto opatření 

c) nevím, o co jde 
  

32. Svoji odpověď v předchozí otázce č. 31 ( a) souhlasím i b) nesouhlasím), 
prosím, zdůvodněte (uveďte stručně maximálně 3 důvody, proč s platovou 
transparentností souhlasíte nebo nesouhlasíte):  
 
V případě, že jste v předchozí otázce č. 31 odpověděli variantou c) nevím o co 
jde, přejděte na následující otázku č. 33 

 
  

33. Může ve Vaší organizaci každý zaměstnanec/zaměstnankyně nějakým 
způsobem zjistit, jaká je průměrná odměna zaměstnanců (mužů i žen 
dohromady) na konkrétní pracovní pozici? 

a) ano 

b) ne 
  

34. Zveřejňujete ve Vaší organizaci informace o průměrné odměně mužů a 
samostatně o průměrné odměně žen? (uveďte jednu odpověď) 

a) ano 

b) ne 
  

35. Na tuto otázku č. 35 odpovídají pouze ti z Vás, kteří v předchozí otázce č. 34 
odpověděli variantou b) ne.  
 
Uvažujete o tom, že byste tyto informace ve Vaší organizaci zveřejňovali? 

a) ano 

b) nevím, ještě jsme o tom neuvažovali 

c) ne 
  

36. Na tuto otázku č. 36 odpovídají pouze ti z Vás, kteří v předchozí otázce č. 35 
odpověděli variantou c) ne.  
Ostatní pokračují otázkou č. 37.  



 

Uveďte, prosím, proč o zveřejňování informací o samostatně průměrné odměně 
žen a průměrné odměně mužů neuvažujete (uveďte stručně maximálně 3 
důvody): 

 
  

37. Pokud ve Vaší organizaci pracují muži a ženy na stejných pracovních 
pozicích, zveřejňujete informace o průměrné odměně mužů a průměrné 
odměně žen na těchto stejných pracovních pozicích? 

a) ano 

b) ne 
  

38. Měli byste zájem o zavedení genderových normativních opatřeních 
týkajících se odměňování žen a mužů? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 
  

39. Svoji odpověď v předchozí otázce č. 38, prosím, stručně zdůvodněte: 

 
  

40. Jaká je Vaše představa o finanční náročnosti zavedení těchto opatření ve 
Vaší společnosti? 

Uveďte částku ročních nákladů v Kč:  
  

41. Má Vaše firma zájem o genderový audit? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

d) genderový audit u nás už proběhl 

e) jiná odpověď (uveďte):  
  

42. Slyšeli nebo četli jste něco o "Projektu 22% k rovnosti" MPSV ČR? 

a) ano 

b) ne 



 

  

43. Chtěli byste se o něm dozvědět něco víc? 

a) ano 

b) ještě nevím, protože nemám ani základní informace 

c) ne 
  

44. Měli byste zájem o zavedení genderových normativních opatření týkajících 
se auditů a rozvoje koncepcí a metodik rovného přístupu k ženám a mužů? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 
  

45. Svoji odpověď v předchozí otázce č. 44, prosím, stručně zdůvodněte: 

 
  

46. Jaká je Vaše představa o finanční náročnosti zavedení těchto opatření ve 
Vaší společnosti? 

Uveďte částku ročních nákladů v Kč:  
  

47. Jak ve Vaší organizaci řešíte slaďování pracovního a rodinného života? 
Uveďte, prosím, které formy ve Vaší organizaci MÁTE ZAVEDENÉ. (více možných 

odpovědí) 

a) pružnou pracovní dobu 

b) sdílené úvazky 

c) zkrácené úvazky 

d) práce z domova 

e) přizpůsobení pracovní doby potřebám školního roku 

f) firemní školku 

g) žádné, které by přispívaly ke slaďování pracovního a soukromého života 

h) jiné (uveďte které):  
  

48. Které z forem slaďování pracovního a rodinného života ve Vaší organizaci 
UVAŽUJETE ZAVÉST? (více možných odpovědí) 

a) pružnou pracovní dobu 

b) sdílené úvazky 

c) zkrácené úvazky 



 

d) práci z domova 

e) přizpůsobení pracovní doby potřebám školního roku 

f) firemní školku 

g) žádné, které by přispívaly ke slaďování pracovního a rodinného života 

h) jiné (uveďte které):  
  

49. Zdůvodněte, prosím, stručně záměry Vaší organizace , které jste uvedli v 
předchozí otázce č. 48: 

 
  

50. Udržujete se zaměstnanci/zaměstnankyněmi na mateřské a rodičovské 
dovolené pravidelný kontakt? 

a) ano, máme osobní kontakt, navštěvujeme je a oni/ony nás 

b) ano, máme písemný oboustranný kontakt (myšleno včetně e-mailů) 

c) ano, zasíláme jim informace o dění v organizaci (např. firemní noviny apod) 

d) ne 
  

51. Měli byste zájem o zavedení genderových normativních opatření týkajících 
se slaďování rodinného a pracovního života 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 
  

52. Svoji odpověď v předchozí otázce č. 51, prosím, stručně zdůvodněte: 

 
  

53. Jaká je Vaše představa o finanční náročnosti zavedení těchto opatření ve 
Vaší společnosti? 

Uveďte částku ročních nákladů v Kč:  
  

54. Máte zkušenosti s řešením stížností v oblasti rovného přístupu? 

a) ne 

b) ano - stručně uveďte konkrétní příklad a jeho řešení  



 

  

55. Pokud je něco, co byste nám chtěli sdělil, a to nejen k tématu rovného 
přístupu k ženám a mužům, použijte toto místo: 

 
  

Děkujeme Vám za spolupráci i za Váš čas.  
Klub personalistů Moravy a Slezska 

Pokračovat
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