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ÚVOD 

 

Tato analýza je výstupem projektu OP Z CZ.03.1.1.51/0.0/15_28/006289 „Implementace Vládní 
strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity Ministerstva dopravy“, který je financován z 
prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze 
státního rozpočtu ČR.1 Jedná se o indikátor klíčové aktivity 1 „Analýza optimalizovaného systému 
institucionálního zabezpečení: Implementace priorit a postupů MD při naplňování rovnosti žen a mužů. 
Cílem indikátoru bylo shrnout plnění priorit a postupů Ministerstva dopravy při naplňování rovnosti 
žen a mužů - tj. plnění vládní strategie, aktivit projektu OP Z v rámci implementace vládní strategie pro 
rovnost žen a mužů a související aktivity v MD i činnosti Pracovní skupiny pro rovné příležitosti žen a 
mužů v rezortu Ministerstva dopravy. 

 

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO STANDARDU VLÁDNÍ STRATEGIE PRO ROVNOST 
ŽEN A MUŽŮ V ČESKÉ REPUBLICE NA LÉTA 2014 – 2020, AKTUALIZOVANÝCH OPATŘENÍ 
PRIORIT A POSTUPŮ VLÁDY PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ NA ROK 2018 A 
AKČNÍHO PLÁNU PRO ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA LÉTA 2019 - 2020 

 

Část I: Minimální standard rovnosti žen a mužů ve státní správě 

 

Úkol č. 2: V rámci své působnosti a v souladu s cíli Strategie a relevantními Prioritami na dané 
období definovat své priority na následující období. 

Gestor: členky a členové vlády 

 

Úkol č. 2: V rámci své působnosti a v souladu s cíli Strategie a relevantními Prioritami na dané 
období definovat své priority na následující období. 

Gestor: členky a členové vlády 

  

Popište základní zaměření resortních priorit a postupů při prosazování rovnosti žen a mužů pro rok 
2020 a předložte odkaz na zveřejněné resortní priority a postupy (stručně popište v rozsahu max. 1 800 
znaků): 
 

K 30. listopadu 2019 byla klíčovou garantkou KA1 projektu OPZ aktualizovaná Rezortní koncepce 
podpory rovnosti žen a mužů 2015 - 2020. Koncepce byla upravena na základě každoročních 
Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů, Akčního plánu 
pro rovnost žen a mužů na léta 2019 – 2020 a výsledků genderového auditu v MD. Obsahem koncepce 
je především formulace obecných problematik v jednotlivých oblastech a rovněž souhrn hlavních cílů, 
kterých je třeba dosáhnout prostřednictvím specifických cílů a opatření. Koncepce řeší úkoly v 
                                                                 
1 Více informací zde: https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Rovne-prilezitosti/Projekt-Implementace-Vladni-
strategie-pro-rovnost 
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oblastech institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů, vyrovnaného zastoupení žen a mužů v 
rozhodovacích pozicích, rovnosti žen a mužů v zaměstnání, slaďování pracovního, soukromého a 
rodinného života, důstojnosti a integrity žen a mužů a rovnosti žen a mužů ve vnějších vztazích.  

Na  3. jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti žen a mužů v rezortu Ministerstva dopravy, 
konaném  26. 6. 2020 byla aktualizovaná rezortní koncepce schválena. 

 

Na přípravě navazující rezortní koncepce pro období 2021 – 2027 se bude podílet Pracovní skupina 
rovných příležitostí žen a mužů Ministerstva dopravy, která si jako své priority stanovila:  

1) Implementovat Metodiku hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů při vytváření legislativních i 
nelegislativních materiálů předkládaných vládě ČR 

2) Vyhodnocovat sběr genderově tříděných dat, navrhovat doplnění 

4) Navrhovat opatření směřující k vytváření podmínek pro slaďování, šetření (opatření) proti 
negativnímu pracovnímu prostředí 

5) Navrhovat opatření k větší transparentnosti odměňování 

Nová koncepce bude implementovat opatření připravované Vládní strategie rovnosti žen a mužů na 
nacházející desetiletí 2021 -2030.  

Rezortní koncepce podpory rovnosti byla zveřejněna na intranetových stránkách MD. 

 

 

Popište základní zaměření resortních priorit a postupů při prosazování rovnosti žen a mužů pro rok 
2019 a předložte odkaz na zveřejněné resortní priority a postupy (stručně popište v rozsahu max. 1 800 
znaků): 
 

Úkol vytvořit aktualizovanou komplexní rezortní koncepci 2015 – 2020 a následně návaznou rezortní 
koncepci 2021+ byl zahrnut do projektu OP Z „Implementace vládní strategie pro rovnost žen a mužů 
v České republice na léta 2014 – 2020 a související aktivity“, jejíž součástí je indikátor K1/1 „Rezortní 
strategie rovnosti žen a mužů na nadcházející léta v návaznosti na strategický dokument Vládní 
strategie rovnosti žen a mužů v ČR na léta 2014-2020 a koncepční dokument Priority a postupy vlády 
při prosazování rovnosti (rovných příležitostí) mužů a žen s cílem připravit i návaznou strategii MD a 
implementaci vládní strategie po roce 2020“. K 30. listopadu 2019 byla klíčovou garantkou projektu 
OPZ aktualizovaná Rezortní koncepce podpory rovnosti žen a mužů 2015 - 2020. Koncepce byla 
upravena na základě každoročních Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády při prosazování 
rovnosti žen a mužů, Akčního plánu pro rovnost žen a mužů na léta 2019 – 2020 a výsledků 
genderového auditu v MD. Obsahem koncepce je především formulace obecných problematik v 
jednotlivých oblastech a rovněž souhrn hlavních cílů, kterých je třeba dosáhnout prostřednictvím 
specifických cílů a opatření. Koncepce řeší úkoly v oblastech institucionálního zabezpečení rovnosti žen 
a mužů, vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích, rovnosti žen a mužů v 
zaměstnání, slaďování pracovního, soukromého a rodinného života, důstojnosti a integrity žen a mužů 
a rovnosti žen a mužů ve vnějších vztazích.  Na přípravě navazující rezortní koncepce pro období 2021 
– 2027 se bude podílet Pracovní skupina rovných příležitostí žen a mužů Ministerstva dopravy, která si 
jako své priority stanovila:  

1) Implementovat Metodiku hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů při vytváření legislativních i 
nelegislativních materiálů předkládaných vládě ČR 
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2) Vyhodnocovat sběr genderově tříděných dat, navrhovat doplnění 

4) Navrhovat opatření směřující k vytváření podmínek pro slaďování, šetření (opatření) proti 
negativnímu pracovnímu prostředí 

5) Navrhovat opatření k větší transparentnosti odměňování 

 

Na základě závazku plnění Vládní strategie pro rovnost žen a mužů na léta 2040 – 2020 a navazující 
Strategie rovnosti žen a mužů 2021+, Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády při prosazování 
rovnosti žen a mužů a dále na základě usnesení vlády ČR č. 347 o Standardu pozice rezortních 
koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů bylo Ministerstvu dopravy uloženo zajistit plnění 
tohoto Standardu, tj. navrhnout a implementovat optimalizované řešení institucionálního zabezpečení 
rovných příležitostí v rezortu dopravy včetně nových požadavků na činnost Pracovní skupiny pro rovné 
příležitosti žen a mužů v rezortu Ministerstva dopravy. Původní statut a jednací řád byly nahrazeny 
nově zpracovaným Statutem a Jednacím řádem Pracovní skupiny pro rovné příležitosti žen a mužů v 
rezortu Ministerstva dopravy, který zpracovala rezortní koordinátorka ve spolupráci s….. 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti žen a mužů v rezortu Ministerstva dopravy je stálou Pracovní 
skupinou v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů a zahrnování hlediska rovnosti žen a mužů do 
politik a materiálů legislativní a nelegislativní povahy v rezortu dopravy. Projednává a doporučuje 
základní koncepční směry postupu Ministerstva dopravy a celého rezortu při prosazování rovnosti žen 
a mužů, zejména prostřednictvím zpracovávání návrhů týkajících se politik v jednotlivých oblastech 
rovnosti žen a mužů v rámci úkolů uložených vládou ministru dopravy.  

Existence rezortní pracovní skupiny k rovnosti žen a mužů je formálně ukotvena statutem a jednacím 
řádem. Odpovědnost za ustavení, fungování a administraci pracovní skupiny by měla být v roce 2020 
zanesena do organizačního řádu MD.  

Pracovní skupina se skládá z 14 členů z Ministerstva dopravy, kterými jsou vždy předseda, 
místopředseda, rezortní koordinátor pro rovnost žen a mužů, 1 zástupce Kanceláře státního tajemníka, 
1 zástupce Kabinetu ministra, 1 zástupce Odboru personálního, 1 zástupce Odboru zahraničních vztahů 
a EU, 1 zástupce Odboru strategie, 1 zástupce Odboru legislativy, 1 zástupce Odboru fondů, 1 zástupce 
Odboru civilního letectví, 1 zástupce Odboru veřejné dopravy, 1 zástupce Samostatného oddělení 
BESIP, 1 zástupce Odboru ITS, kosmických aktivit a VaVaI a 1 zástupce Odboru infrastruktury a 
územního plánu. Pracovní skupinu může rozšířit předseda o 1 zástupce Výboru odborové organizace 
při Ministerstvu dopravy a o maximálně 4 zástupce podřízených služebních úřadů Ministerstva 
dopravy. 

 

V příloze Osnovy k vyhodnocení plnění Minimálního standardu Vládní strategie pro rovnost žen a mužů 
v České republice na léta 2014 – 2020 a Akčního plánu pro rovnost žen a mužů na léta 2019 – 2020 
poskytujeme Úřadu vlády ČR dokument Rezortní koncepce podpory rovnosti žen a mužů 2015 – 2020 
Ministerstva dopravy. 

 

Rezortní koncepce podpory rovnosti doposud nebyla zveřejněna na internetových stránkách MD. 
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2.1 Popište základní zaměření resortních priorit a postupů při prosazování rovnosti žen a mužů pro rok 
2018 a předložte odkaz na zveřejněné resortní priority a postupy (stručně popište v rozsahu max. 
1 800 znaků): 

Základní zaměření rezortní koncepce rovnosti žen a mužů koresponduje s obsahem klíčových 
aktivit realizovaného projektu číslo CZ.03.1.1.51/0.0/15_028/0006289 s názvem Implementace Vládní 
strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity (dále jen „Projekt implementace principu 
rovnosti“) z Operačního programu Zaměstnanost.  

Institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů v rezortu Ministerstva dopravy  

Cíl:  
Vytvoření celistvé a funkční institucionální struktury v rámci MD pro prosazování politiky rovnosti žen 
a mužů v rámci rezortu dopravy, prostřednictvím níž bude zajištěno systematické uplatňování rovnosti 
žen a mužů i genderového mainstreamingu. 
Specifický cíl:  
Zajištění efektivní realizace Koncepce rovnosti žen a mužů v rámci MD. Systematické a průběžné 
naplňování principu tzv. gender mainstreamingu. 
 

Opatření Zodpovědnost Termín Indikátor Aktuální stav 

Definování 
genderové 
agendy jako 
průřezové 
priority MD 

Projekt 
implementace 
principu rovnosti  
Klíčová aktivita 1 

2020 Je definovaná 
genderová agenda 
jako průřezová 
priorita MD 

Průběžně plněno realizací 
Projektu implementace 
principu rovnosti 

Identifikace 
klíčových 
agend MD 
z pohledu 
rovnosti žen a 
mužů 

Projekt 
implementace 
principu rovnosti  
Klíčová aktivita 1 

2020 Jsou 
identifikované 
klíčové agendy 
MD z pohledu 
rovnosti žen a 
mužů 

Průběžně plněno realizací 
Projektu implementace 
principu rovnosti 

Definování 
genderového 
hlediska 
v rámci politik 
a strategií MD 

Projekt 
implementace 
principu rovnosti  
Klíčová aktivita 1 

 

2020 Jsou definovaná 
genderová 
hlediska v rámci 
politik a strategií 
MD 

Průběžně plněno realizací 
Projektu implementace 
principu rovnosti 

Vytvořit 
organizační 
podmínky pro 
zpracování 
komplexní 
strategie pro 
rovnost žen a 
mužů 
efektivním 
zakotvením 
realizačního 
týmu v rámci 

ST 

Projekt 
implementace 
principu rovnosti  

2018 Jsou vytvořena 
systemizovaná 
služební místa 
garantů/garantek 
klíčových aktivit  

Splněno 

 

Vytvořeno a obsazeno 

1 služební místo v PT13 

rezortní koordinátorka 
rovnosti žen a mužů a  

2 služební místa v PT13 
systemizovaná na dobu 
určitou: 

garantka klíčové aktivity 1 
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organizační 
struktury 

garantka klíčové aktivity 2 

Rovnost žen a mužů ve služební a zaměstnaneckém poměru 
Cíl: 
Nastavení pravidel pro rovné zacházení s ženami a muži 
Specifické cíle:  
Zajištění transparentnosti v odměňování žen a mužů. Zajištění řešení případů sexuálního obtěžování 
na pracovišti. 
 

Opatření Zodpovědnost Termín Indikátor Aktuální stav 

Sledovat a vést 
anonymizované 
statistiky výše 
platů 
zaměstnankyň a 
zaměstnanců v 
jednotlivých 
platových 
třídách 
dle pohlaví 
a zajišťovat 
platovou 
transparentnost 

Projekt 
implementace 
principu rovnosti  
Klíčová aktivita 2 

Klíčová aktivita 3  

2020 V rámci MD 
jsou průběžně 
sledovány a 
vedeny 
anonymizovan
é statistiky 
výše platů 
zaměstnankyň 
a zaměstnanců 
v jednotlivých 
platových 
třídách dle 
pohlaví a je 
zajišťována 
platová 
transparentno
st 

Průběžně plněno 
prostřednictvím Projektu 
implementace principu 
rovnosti 

 

V roce 2018 byla 
realizovaná Klíčová 
aktivita 3 genderový audit, 
jehož jednou z cílových 
oblastí byla platová 
politika.  

Dále bylo zahájeno 
vyhodnocování 
anonymizovaných statistik 
v odměňování žen a mužů 
v rámci plnění Klíčové 
aktivity 2 

 
Slaďování pracovního, soukromého a rodinného života  
Cíl: 
Vytvoření podmínek pro efektivní slaďování pracovního, soukromého a rodinného života pro ženy 
a muže ve služebním a zaměstnaneckém poměru na MD. 
Specifické cíle:   
Zřízení a provoz předškolního zařízení péče o děti.  
Podpora flexibilních forem práce a výkonu služby a práce z jiného místa.   
 

Opatření Zodpovědnost Termín Indikátor Aktuální stav 

Zřízení a zajištění 
provozu 
předškolního 
zařízení péče 
o děti 

ST  

 

2017 Je zřízena 
dětská 
skupina pro 
děti 
zaměstnanců 

Splněno 

 

Ministerstvo dopravy 
poskytuje svým 
zaměstnancům možnost 
využít dětskou skupinu 
„Mašinka“, která celoročně 
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poskytuje péči dětem 
zaměstnanců od 2 let věku.  

Kapacita dětské skupiny je 
24 míst 

Podpora při 
rozvíjení a 
využívání 
flexibilních forem 
služby a práce 
a výkonu služby a 
práce z jiného 
místa 

ST 

O 330 

O 010 

2020 Počet 
úředníků a 
zaměstnanců 
využívajících 
flexibilní 
formy služby 
a práce a 
výkon služby 
a práce z 
jiného místa 

Průběžně plněno 

 

V roce 2018 využívalo:  

 zkrácený pracovní úvazek 
celkem 28 osob, z toho 1 
muž a 27 žen 

 upravenou pracovní dobu 
2 muži a 6 žen, 

 práci z domova celkem 18 
osob, z toho 4 muži a 14 
žen 

U všech zaměstnanců se 
uplatňuje pružná pracovní 
doba dle platného 
Pracovního řádu 

Horizontální téma 
Cíl: 
Problematika rovnosti žen a mužů je horizontálním aspektem agend v gesci MD.  
Specifický cíl: 
Implementace gender mainstreamingu do identifikovaných oblastí. 
 

Opatření Zodpovědnost Termín Indikátor Aktuální stav 

Zpracování 
komplexní 
strategie MD pro 
rovnost žen a 
mužů 

O 010 

Projekt 
implementace 
principu rovnosti  
Klíčová aktivita 1 

2020 Je zpracována 
komplexní 
strategie pro 
rovnost žen a 
mužů 
v rezortu 
dopravy 

Průběžně plněno 
prostřednictvím Projektu 
implementace principu 
rovnosti 

 

V roce 2018 byla zahájena 
příprava aktualizované 
verze rezortní strategie 
rovnosti žen a mužů 

Genderový audit  O 010 

Projekt 
implementace 
principu rovnosti  
Klíčová aktivita 3  

 

2018 

 

2019 

Realizace 

 

Zpráva o 
výsledku 

Splněno 

 

Nejpozději do konce února 
2019 

Implementace 
strategie MD pro 
rovnost žen a 
mužů 

Relevantní odbory 

Klíčová aktivita 1 

Klíčová aktivita 2 

2020 Oblasti 
implementace 

Průběžně plněno 
prostřednictvím Projektu 
implementace principu 
rovnosti 
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Implementace gender mainstreamingu prostřednictvím Projektu implementace principu rovnosti 
v roce 2018: 

 

V rámci realizace Projektu implementace principu rovnosti v roce 2018 byly připraveny a prezentovány 
materiály k problematice rovných příležitostí žen a mužů a k uplatňování horizontálních principů 
při provádění ESI fondů, byly projednány možnosti zadání externí evaluace "Hodnocení příspěvku OPD 
2014 - 2020 k plnění horizontálních témat včetně hodnocení soustavy environmentálních indikátorů". 
Ve spolupráci s Odborem fondů EU a Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. proběhla přípravná fáze k 
Analýze naplňování horizontálních priorit v rámci OPD 1, OPD 2 a zhodnocení dopadu na rovné 
příležitosti žen a mužů ve strategických dokumentech rezortu MD. V souvislosti s přípravou nového 
programového období byla zahájena spolupráce s Odborem fondů EU, Úřadem vlády ČR a Otevřenou 
společností, o.p.s., k dalšímu naplňování horizontálních principů rovných příležitostí a nediskriminace 
v rámci OPD.  

Zároveň byla zahájena spolupráce s Úřadem vlády ČR, Otevřenou společností, o.p.s., a Odborem 
strategie k aktualizaci hlavního strategického dokumentu rezortu "Dopravní politika ČR pro období 
2014-2020 s výhledem do roku 2050" z hlediska dopadu na rovnost žen a mužů.  

Dále byla zahájena průběžná podpora implementace Metodiky hodnocení dopadů uskutečněním 
revize VPŘ k Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti 
dopravy ve smyslu zohlednění jeho pozitivního dopadu na rovné příležitosti žen a mužů a zpracovaná 
Analýza hodnocení dopadu v legislativních materiálech Ministerstva dopravy za rok 2018.  

Ve formě průběžných výstupů byly zpracované dokumenty "Analýza dalších možností naplňování 
horizontálních principů v rámci OPD 2014-2020", "Analýza optimalizovaného systému institucionálního 
zabezpečení z hlediska podmínek pro kombinaci práce a rodiny zaměstnanců a zaměstnankyň v MD“, 
"Analýza institucionálního zabezpečení rovných příležitostí v Ministerstvu dopravy a návrh 
optimalizovaného řešení", "Zhodnocení dopadu na ženy a muže ve strategických dokumentech MD 
předkládaných vládě ke schvalování – průběžná analýza za 2018“, "Analýza vývoje struktury 
zaměstnanců a zaměstnankyň dle funkce a pohlaví", "Sexuální obtěžování Právní úprava sexuálního 
obtěžování/diskriminace" a „Implementace metodiky posuzování dopadů materiálů předkládaných 
vládě ČR na rovnost žen a mužů v dopravě 2018“. 

V průběhu roku 2018 byl v Ministerstvu dopravy realizován genderový audit. Bližší popis je uveden 
v rámci plnění Opatření č. 05. 

 

Úkol č. 5:  Implementovat metodiku hodnocení dopadů materiálů předkládaných vládě ČR 
do oblasti rovnosti žen a mužů (pozn. - „Metodika hodnocení dopadů na rovnost žen 
a mužů pro materiály předkládané vládě ČR“), v relevantní koncepční, rozhodovací 
a vyhodnocovací činnosti dovnitř i vně resortu zahrnovat hledisko rovnosti žen 
a mužů. 

Gestor: členky a členové vlády 

 

5.1 Popište koncepční, rozhodovací a hodnotící materiály, ve kterých je v roce 2020 podrobněji 
rozpracováno hledisko rovnosti žen a mužů a uveďte jejich počet (stručně popište v rozsahu max. 
1 800 znaků): 
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V roce 2020 byla finalizována řada strategických dokumentů na další programové období. Garantka KA 
1 ve spolupráci s kolegy pro agendu rovných příležitostí zpracovali doplnění hlediska rovných 
příležitostí žen a mužů jako uživatelů/lek dopravy a účastníků/nic dopravního provozu (včetně 
zohlednění specifických potřeb různých skupin obyvatel: žen, dětí, seniorů, pečujících osob nebo osob 
s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace) do: 

návrhové i analytické části Dopravní politiky ČR pro období 2021-2027 s výhledem do roku 2050 

návrhové i analytické části Koncepce městské a aktivní mobility 2021 -2030 

Strategie bezpečnosti silničního provozu BESIP 2021-2030 

Koncepce veřejné dopravy 2020 – 2025, s výhledem do 2030 

Strategický plán rozvoje inteligentních dopravních systémů 2021-2027 s výhledem do roku 2050 

Národní inovační platforma/Tematická oblast 3: Doprava pro 21. století  

 

Z analýzy legislativních i nelegislativních materiálů MD předložených do mezirezortního 
připomínkového řízení prostřednictvím elektronické knihovny legislativního procesu (e-KLEP) a s 
ukončeným připomínkovým řízením v měsíci prosinci 2020 vyplývá, že se oproti roku 2019 zvýšilo 
pozitivní zhodnocení metodikou dopadů v materiálech nelegislativní povahy. Nutné je ale zmínit, že je 
to zásluha nikterak věcných odborů, ale agendy rovných příležitostí.  

 

Celkem bylo zanalyzováno 17 materiálů. Ze sedmi návrhů zákona nebylo ani u jednoho zohledněno 
hledisko rovných příležitostí a žen. Žádný ze zákonů vyhlášek v rámci VPŘ nebyl předložen GFP 
k provedení zhodnocení dopadů na rovné příležitosti. 

Z 10 návrhů vyhlášek byla u jedné z nich pozitivně zohledněna otázka rovných příležitostí. Jednalo se o 
vyhlášku Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou 
drážní a silniční osobní dopravu. U žádného z návrhů vyhlášek nebylo provedeno Hodnocení dopadů 
regulace podle obecných zásad (RIA). Většina materiálu navrhovaných vyhlášek se týká především 
technických, fyzikálních či parametrických změn.  Nejedná se tedy o vyhlášky s přímým dopadem na 
fyzické osoby (dále jako „FO“), tudíž není nutné hledisko rovnosti žen a mužů zohledňovat.  

 

Z 83 materiálů nelegislativní povahy jsme v rámci analýzy vyhodnotili 5 materiálů jako ty, které mají 
předpokládaný pozitivní dopad ve vztahu k rovnosti žen a mužů. V roce 2020 byla finalizována řada 
strategických dokumentů na další programové období. Agenda rovných příležitostí zpracovala 
doplnění hlediska rovných příležitostí žen a mužů jako uživatelů/lek dopravy a účastníků/nic 
dopravního provozu (včetně zohlednění specifických potřeb různých skupin obyvatel: žen, dětí, 
seniorů, pečujících osob nebo osob s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace) do všech 
relevantních koncepčních materiálů předkládaných vládě. Jednalo se nejen o zohlednění hlediska 
rovných příležitostí v Předkládacích zprávách, ale celých dokumentů. Od konkrétních opatření, až po 
celistvé kapitoly. 
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5.2 Popište koncepční, rozhodovací a hodnotící materiály, ve kterých byl v roce 2019 podrobněji 
rozpracováno hledisko rovnosti žen a mužů a uveďte jejich počet (stručně popište v rozsahu max. 
1 800 znaků): 

 

Z analýzy legislativních i nelegislativních materiálů MD předložených do mezirezortního 
připomínkového řízení prostřednictvím elektronické knihovny legislativního procesu (e-KLEP) s 
ukončeným připomínkovým řízením v měsíci prosinci 2019 vyplývá, že se oproti roku 2018 zvýšilo 
pozitivní zhodnocení metodikou dopadů v materiálech nelegislativní povahy. Bylo zanalyzováno 85 
dokumentů, z nichž 7 bylo vyhodnoceno jako ty, které mají předpokládaný dopad ve vztahu k rovnosti 
žen a mužů. U dvou materiálů byl v předkládacích zprávách zohledněn pozitivní dopad na rovné 
příležitosti žen a mužů. U zbývajících pěti byla GFP a klíčovým garantem OPZ navržena konkrétní 
doporučení, která mohou sloužit při tvorbě nových či navazujících dopravních politik. 

 

V materiálech legislativní povahy bylo zanalyzováno 28 dokumentů. Ze sedmi návrhů zákona nebylo 
ani u jednoho zohledněno hledisko rovných příležitostí a žen. Žádný ze zákonů v rámci VPŘ nebyl 
předložen GFP k provedení zhodnocení dopadů na rovné příležitosti. 

Ze 14 návrhů vyhlášek byla u jedné z nich pozitivně zohledněna otázka rovných příležitostí. Jednalo se 
o vyhlášku „Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou 
drážní a silniční osobní dopravu“. U žádného návrhů vyhlášek nebylo provedeno Hodnocení dopadů 
regulace podle obecných zásad (RIA). Působnost Odboru legislativy Ministerstva dopravy se zaměřuje 
především na tvorbu návrhů právních předpisů (zákonů a nařízení vlády) rezortu dopravy a na 
připomínkové řízení k návrhům právních předpisů zpracovávaných jinými ministerstvy a ústředními 
úřady. Požadavek na zhodnocení těchto návrhů ve vztahu k rovnosti žen a mužů (a obecně ve vztahu k 
zákazu diskriminace) je obsažen v čl. 4 odst. 1 písm. f) Legislativních pravidel vlády. Právní předpisy 
rezortu dopravy mají především technický charakter, obsahují například technické požadavky na 
dopravní prostředky, které jsou provozovány v různých druzích dopravy. Z tohoto konstatování je 
zřejmé, že hledisko rovnosti mužů a žen není při přípravě jejich návrhů relevantní.  

 

V roce 2019 začala příprava materiálů nelegislativní povahy, jejichž schválení se předpokládá v roce 
2020. Jedná se o Dopravní politiku na období 2021 – 2027 a Koncepci městské a aktivní mobility, v 
nichž bude zahrnuta problematika rovnosti žen a mužů. Při tvorbě těchto dokumentů jsou využívány 
výstupy projektu „Analýza naplňování horizontálních priorit v rámci OPD1, OPD2 a zhodnocení dopadu 
na rovné příležitosti žen a mužů ve strategických dokumentech rezortu MD“. Tato analýza byla 
vypracována taktéž v souladu se specifickým cílem a indikátorem Vládní strategie pro rovnost žen a 
mužů v České republice na léta 2014 – 2020, tj. Identifikovaný problém: Prostor pro zohlednění 
specifických potřeb žen a mužů ve veřejné dopravě. Specifický cíl: Systematická analýza specifických 
potřeb žen a mužů a jejich zohledňování v tvorbě opatření v oblasti veřejné dopravy, posílení 
informovanosti a sdílení příkladů dobré praxe zejména na lokální úrovni. Opatření zohledňující 
genderová specifika potřeb při využívání veřejného prostoru. Indikátor: Specifické potřeby žen a mužů 
v oblasti veřejné dopravy jsou systematicky analyzovány. Probíhá dostatečná informovanost o tomto 
tématu.  
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Pozitivní zhodnocení dopadu ve vztahu k rovnosti žen a mužů bylo v roce 2019 zpracováno GFP a 
klíčovými garanty projektu OPZ v „Akčním plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR 
do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)“, „Metodice pro přípravu plánů udržitelné mobility měst ČR“, 
„Opravách a investicích železničních stanic“, „Memorandu o společné spolupráci na urychlení přípravy 
a realizaci výzkumných dopravních staveb na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje“. 

 

V roce 2019 byly také hodnoceny Metodikou již platné strategické dokumenty Ministerstva dopravy. Z 
osmi analyzovaných dokumentů byly 2 zhodnoceny jako pozitivně dopadající na rovné příležitosti 
mužů a žen a 6 dokumentů bylo zhodnoceno jako neutrálně dopadající, resp. pomáhající zachovávat 
nežádoucí stav tím, že stávající nerovnosti nijak neřeší. Ve všech dokumentech chyběla data tříděná 
dle pohlaví a genderové statistiky, chybělo genderově vyvážené vyjadřování. Ke všem analyzovaným 
strategickým materiálům byla navržena konkrétní doporučení, která mohou sloužit při tvorbě nových 
či navazujících dopravních politik a strategií.  

Analyzované strategie: 

• Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 

• Bílá kniha - koncepce veřejné dopravy 

• Metodika pro přípravu plánů udržitelné mobility měst ČR 

• Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR 2013-2020 

• Koncepce nákladní dopravy – navazující koncepce odpočívek ŘSD 

• Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011-2020 

• Vize rozvoje autonomní mobility ČR – Akční plán 

• Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 
2050). 

 

 

 

5.3 Popište koncepční, rozhodovací a hodnotící materiály, ve kterých je v roce 2018 podrobněji 
rozpracováno hledisko rovnosti žen a mužů a uveďte jejich počet (stručně popište v rozsahu max. 
1 800 znaků): 

 

V rámci Projektu implementace principu rovnosti byl zpracován materiál „Implementace metodiky 
posuzování dopadů materiálů předkládaných vládě ČR na rovnost žen a mužů v dopravě 2018“.  

Výše uvedený materiál v části Analýza materiálů Ministerstva za rok 2018 uvádí, že pro počáteční 
analýzu byla zpracovávána data z roku 2018, konkrétně materiály předložené do mezirezortního 
připomínkového řízení prostřednictvím elektronické knihovny legislativního procesu (e-KLEP) s 
ukončeným připomínkovým řízením v měsíci prosinci 2018. 

Celkem bylo zanalyzováno 20 materiálů. Ze čtyř návrhů zákona bylo u tří provedeno zhodnocení 
dopadů regulace RIA. V žádném z návrhů zákona nebylo zohledněno hledisko rovných příležitostí  žen 
a mužů 

U všech návrhů vyhlášek nebylo provedeno Hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) z 
důvodu rozhodnutí ministra spravedlnosti a předsedy Legislativní rady vlády. Je nutné podotknout, že 
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návrhy vyhlášek se týkají především technických, fyzikálních či parametrických změn. Nejedná se tedy 
o vyhlášky s přímým dopadem na fyzické osoby (dále jako „FO“), tudíž není nutné hledisko rovnosti žen 
a mužů zohledňovat. Zároveň platí, že zdaleka ne všechny materiály týkající se postavení FO mají 
předpokládaný dopad ve vztahu k rovnosti žen a mužů. 

Jinak je tomu u materiálů nelegislativní povahy. Tyto materiály se ve větší míře dotýkají FO. Jde o 
materiály strategické, koncepční, žádosti o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se 
kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.  

Z 68 materiálů nelegislativní povahy byly v rámci analýzy vyhodnoceny 2 jako ty, které mají 
předpokládaný dopad ve vztahu k rovnosti žen a mužů. Pouze Program na podporu aplikovaného 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+ obsahuje pozitivní 
dopad na rovné příležitosti žen a mužů.  

 

5.4 Uveďte informaci, jakým způsobem byli s metodikou seznámeni relevantní pracovníci 
a pracovnice ministerstva (stručně popište v rozsahu max. 900 znaků): 

 

V roce 2020 agenda rovných příležitostí začleněna do Odboru personálního ve spolupráci s externí 
školitelkou (JUDr. Lucia Zachariášová) zorganizovala celkem 2 školení k Metodice (listopad 2020). 
Proškoleni byli zaměstnanci, kteří byli vytipování členy a členkami Pracovní skupiny pro rovné 
příležitosti žen a mužů v rezortu Dopravy. Celkem 12 osob.  

Úplný text Metodiky hodnocení dopadů je všem zaměstnancům a zaměstnankyním k dispozici na 
webových stránkách ministerstva v sekci Rovné příležitosti a nediskriminace a rovněž na stránkách 
ministerstva dopravy Ministerstvo dopravy ČR - Ministerstvo (mdcr.cz) 

 

 

V roce 2019 Agenda rovných příležitostí začleněna do Odboru personálního ve spolupráci s externí 
školitelkou (JUDr. Lucia Zachariášová) zorganizovala celkem 3 školení k Metodice (prosinec 2019). 
Proškoleni byli noví členové Pracovní skupiny pro rovné příležitosti žen a mužů v rezortu Dopravy 
(všichni členové a členky jsou ve funkci představených, proškoleni byli i členové a členky ze 4 
podřízených služebních úřadů Ministerstva dopravy). Celkem 15 osob. Dále bylo školení Metodiky 
zahrnuto do Komplexního plánu vzdělávacích akcí Ministerstva dopravy pro rok 2019 a prosincového 
školení se zúčastnilo 17 osob. V měsíci říjnu se uskutečnilo školení Metodikou hodnocení dopadů a 
oblastí horizontálních principů rovných příležitostí pro zaměstnance a zaměstnankyně, kteří/které jsou 
zapojeni/y do OP Doprava (přítomni byli i zaměstnanci z podřízeného služebního úřadu SFDI). Celkem 
bylo proškoleno 62 zaměstnanců/kyň. Ve sledovaném roce se 1 zaměstnanec a 1 zaměstnankyně 
zúčastnili Workshopu k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané 
vládě ČR pořádaného Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR. Úplný text Metodiky hodnocení 
dopadů je všem zaměstnancům a zaměstnankyním k dispozici na webových stránkách ministerstva 
v sekci Rovné příležitosti a nediskriminace. 

 

 

5.5 Uveďte informaci, jakým způsobem byli v roce 2018 s metodikou seznámeni relevantní pracovníci 
a pracovnice ministerstva (stručně popište v rozsahu max. 900 znaků): 
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V roce 2018 se 5 zaměstnanců a zaměstnankyň zúčastnilo Workshopu k Metodice hodnocení dopadů 
na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR pořádaného Odborem rovnosti žen a mužů 
Úřadu vlády ČR. Z počtu 5 zaměstnanců a zaměstnankyň byly 4 ženy a 1 muž. 

Metodika hodnocení dopadů byla prezentována v rámci školení „Genderová problematika ve státní 
správě a horizontální priorita rovných příležitostí žen a mužů a její aplikace v ESI fondech“, které 
proběhlo v říjnu 2018 a zúčastnilo se ho 50 zaměstnanců a zaměstnankyň. Každý z účastníků a účastnic 
obdržel výtisk výše uvedené metodiky. Z  počtu 50 účastníků a účastnic bylo 23 mužů a 27 žen, z nichž 
bylo 12 mužů ve funkci představeného a 4 ženy ve funkci představené. 

Úplný text Metodiky hodnocení dopadů je všem zaměstnancům a zaměstnankyním k dispozici na 
webových stránkách ministerstva v sekci Rovné příležitosti a nediskriminace 
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Rovne-prilezitosti/Rovne-prilezitosti-na-Ministerstvu-dopravy-–-
aktuality 

 

Úkol č. 7: Prostřednictvím mediální politiky resortu informovat o tématech rovnosti žen a 
mužů a o opatřeních, která přispívají k jejímu zabezpečování. 

Gestor: členky a členové vlády 

 

7.1 Předložte zprávu o realizovaných konkrétních krocích v oblasti mediální politiky (např. tiskové 
zprávy, odkazy na web či tištěná média) a vyhodnoťte vývoj v této oblasti za rok 2020 (stručně 
popište v rozsahu max. 1 800 znaků): 

 

 

Ženy v dopravě 

V roce 2020 byl na stránkách Ministerstva dopravy publikován na webových stránkách ministerstva a 
také na stránkách Operačního programu Doprava výstup studie Ženy v dopravě, která vznikla ve 
spolupráci s Centrem dopravního výzkumu. Studie poskytuje přehled o dopravním chování, potřebách 
a preferencích žen v dopravě. Cílem bylo shromáždit poznatky o rozdílném postavení a příležitostech 
mužů a žen v dopravě a vysvětlit, jak doprava ovlivňuje jejich každodenní život. V řadě evropských zemí 
roste podpora inkluzivní a inovativní dopravy. 

Odkazy: (Zaverecna-zprava_Zeny-v-doprave.pdf.aspx (mdcr.cz)  

Operační program Doprava (2. 4. 2020: Opd.cz - Dokumenty) 

 

Na základě spolupráce s Agendou rovných příležitostí vznikla tisková zpráva vyplývající z projektu Ženy 
v dopravě: 

 

Jak se ženy chovají v dopravě? | Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (cdv.cz) 

CDV – web a sociální sítě, sdíleno také na facebooku BESIP 

 

a článek v: 

 

Časopis Vlasta č. 49/2020 – hlavní téma čísla Řidičky - dvoustrana připravená na základě tiskové zprávy 
Centra dopravního výzkumu k projektu „Ženy v dopravě“ realizovaného ve spolupráci s agendou 
rovných příležitostí MD v roce 2019.  
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OECD International Transport Forum 

Garantka KA1 OPZ pokračovala v mezinárodní spolupráci s OECD International Transport Forum. Do 
ITF Compendia “Transport Innovation for Sustainable Development: A Gender Perspective” připravila 
příspěvek „Sustainable mobility: An inclusive future“(Odkaz zde + sociální sít ITF) a zúčastnila se 
několika online setkání/ webinářů - vedle ITF Annual Consultation on Gender také webinářů ITF 
k tématům “ITF work on gender and transport”, “Webinar on Reducing the Impact of Covid-19 on 
Gender Equality in Transport” a “Transport and Gender-Based Analysis Plus (GBA+)”. Vybrané příklady 
dobré praxe budou garantkou KA1 zahrnuty do analýz projektu Implementace Vládní strategie pro 
rovnost žen a mužů a související aktivity Ministerstva dopravy. 

 

Czech Space Week 

V rámci Českého kosmického týdne (Czech Space Week) proběhla neformální panelová diskuse 
s názvem Space For Women: https://czechspaceweek.com/event/panelova-diskuze-space-for-
women/ MD bylo spoluorganizátorem Czech Space Week (společně s CzechInvestem). 

 

„Až budu velká, bude ze mě kosmonautka!" 

https://www.facebook.com/CzechSpacePortal/photos/3314993441953037 

Právnička na kosmodromu ve Francouzské Guyaně,... - Český kosmický portál | Facebook 

 

Evropská kosmická agentura hledá nové posily poprvé po 11 letech. Smyslem výběrového řízení je 
podle sdělení zahájit generační výměnu. Cílem je také „podnícení genderové rozmanitosti“, a agentura 
proto „apeluje zejména na ženy, aby podaly své přihlášky a rozšířily tým astronautů ESA“.  

 

Evropská kosmická agentura hledá astronauty. Oslovila zejména ženy a poprvé i lidi s postižením — 
ČT24 — Česká televize (ceskatelevize.cz) 

Český kosmický portál | Facebook 

 

 

BESIP 

V roce 2020 se uskutečnilo mnoho preventivních osvětových aktivit s tematikou bezpečnosti silničního 
provozu, které jsou zaměřeny na rodiny, ženy, seniory či děti a byly  realizovány buď ze strany 
Samostatného oddělení BESIP MD, nebo přímo krajskými koordinátory BESIP v jednotlivých krajích ČR: 

 

Hlavní kampaně: 

 

„AGRESIVITA ZABÍJÍ“ – spolupráce BESIP a České asociace pojišťoven a Policie ČR, byla spuštěna 
preventivní kampaň, jejímž cílem bylo upozornit na problematiku agresivního chování řidičů/řidiček na 
silnicích, varovat před riziky, která agresivita způsobuje a přimět řidiče/řidičky změnit své chování.  
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NENECH SE OVLIVNIT – vysílání preventivních televizních a radiových spotů zaměřených na alkohol a 
drogy s cílem odradit mladé řidiče/řidičky před jízdou pod vlivem alkoholu a drog, zejména z 
víkendových diskotékových akcí  

 

Preventivní dopravně bezpečnostní a edukativní aktivity BESIP v regionech ČR 

 

Den s mateřským centrem, Online stream pro mateřská centra a matky řidičky, Rodinné odpoledne s 
BESIPem, Odpoledne pro rodiny na dětském dopravním hřišti  (Kraj Vysočina) 

 

Den s BESIPem pro rodiny – bezpečnost při letním cestování (Královehradecký kraj  

 

Cyklozávod pro rodiny s dětmi „Milada tour“ (Ústecký kraj)  

 

 

V reakci na celosvětovou pandemii COVID-19 v březnu 2020 zavedla většina evropských zemí omezení 
cestování a pohybu a současně uzavřela školská zařízení. Vzhledem k tomu, že školy přešly na dálkové 
(on-line) studium, bylo v několika zemích zaznamenáno výrazné zaměření na novou formu výuky a 
soustředění se více na základní předměty. Oblast dopravní výchovy a mobility bohužel do výuky 
začleněna nebyla. 

 

Na základě tohoto zjištění společnost ECHOPIX, ve spolupráci se Samostatným oddělením BESIP 
Ministerstva dopravy, nyní přináší novou výukovou aplikaci „DoprApka“ a chce tak všem školákům, 
jejich rodičům i učitelům nabídnout atraktivní, hravý a zároveň vzdělávací pohled na základní témata 
související s bezpečností silničního provozu.  

„Cílem aplikace je samozřejmě zvýšit ochranu a bezpečnost dětí v silničním provozu a zároveň v nich 
také vzbudit aktivní zájem o dění kolem sebe, o chování všech účastníků silničního provozu“.  Z dětí brzy 
vyrostou aktivní dospělí chodci, cyklisté a řidiči a je na nich, jak bezpečné naše komunikace budou či 
nikoliv“. 

 

DoprApka – Učení hrou s DoprApkou  

 

Vznik metodické brožury „Pohyb organizované skupiny dětí v silničním provozu“  

 

Facebook: informace médií o ženách v dopravě: 

 

BESIP – Příspěvky | Facebook 

 

 

Mosty 2020 

Ministerstvo dopravy bylo také v roce 2020 nominováno na cenu pro instituci veřejné správy za 
mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch osob se zdravotním postižením. Uzávěrka pro podávání 
návrhů je 31. prosince 2020. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny a ceny uděleny 25. března 2021 v 
Ostravě. Nominaci uvádíme v příloze č. 5. 
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7.2 Předložte zprávu o realizovaných konkrétních krocích v oblasti mediální politiky (např. tiskové 
zprávy, odkazy na web či tištěná média) a vyhodnoťte vývoj v této oblasti za rok 2019 (stručně 
popište v rozsahu max. 1 800 znaků): 

 

V novém OECD International Transport Forum Compendiu byl zveřejněn článek (https://www.itf-
oecd.org/transport-connectivity-gender-perspective) klíčové garantky OPZ, ve kterém jsme se zaměřili 
na uplatňování hlediska rovných příležitostí v dopravní politice ČR, a to zejména na specifické potřeby 
žen, dětí, starších osob a osob se zdravotním postižením. Toto kompendium obsahuje 19 příspěvků 
zástupců státního i soukromého sektoru, mezinárodních organizací i akademické obce z celého světa 
s cílem hledat řešení pro udržitelnou a inkluzivní dopravu. Článek byl v rámci osvěty publikován také 
na LinkedInu Ministerstva dopravy. V návaznosti na článek se garantka projektu OPZ 27. 1. 2020 
zúčastní setkání odborníků 2020 ITF Consultation on „Gender and Transport“ v OECD zaměřeného na 
přípravu a konzultaci témat, který se uskuteční 27. 5. – 29. 5. 2020 v Lipsku a jehož se pravidelně účastní 
také česká delegace. V letošním roce bude ITF Summit zaměřený na téma „Inovace v dopravě pro 
udržitelný rozvoj“. Mezi témata letošního summitu patří také téma “Inovace pro genderovou rovnost 
v dopravním sektoru“ z perspektivy uživatelů a uživatelek dopravy“. Cílem účasti garantky na setkání 
je možnost zapojit se do přípravy ITF Summitu, získat informace a přehled o inovacích a trendech 
týkajících se udržitelného rozvoje v dopravě a mít možnost se jako Ministerstvo dopravy zapojit do 
aktivit a odborné diskuze o inovativní, udržitelné a inkluzivní dopravě budoucnosti na mezinárodní 
úrovni. 

 

Odbor fondů v rámci OPD realizoval Konferenci Dopravní infrastruktura 2019 v Litomyšli – 15. - 16. 5. 
2019, jednalo se již o 14. ročník konference s tematickým zaměřením na bezpečnou dopravní 
infrastrukturu a plánování dopravní infrastruktury. Dne 30. 5. 2019 proběhla akce pro širokou veřejnost 
věnovaná Otcům a dětem. Na akci byl distribuován propagační materiál s dopravně-bezpečnostní 
tématikou. Zároveň se dne 30. 5. 2019 uskutečnil Úřadem vlády organizovaný charitativní bazar pro 
Azylový dům R – Mosty v Mladé Boleslavi, který je zaměřen na matky s nezletilými dětmi. Na tuto akci 
byly poskytnuty propagační předměty s dopravně-bezpečnostní tématikou pro nezletilé děti. 

 

Oddělení BESIP organizoval v roce 2019 Motocyklový den žen – akce zaměřená na správné ovládání 
motocyklu a prohloubení řidičských dovedností žen – motorkářek 

Kurz bezpečné jízdy pro ženy řidičky (Královehradecký kraj), Den otců (Plzeňský kraj) a Rodina na 
cestách (Olomoucký kraj). 

 

V roce 2019 zveřejnilo MD několik tiskových zpráv, které se týkaly tématu bezbariérovosti. 

Např.: https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Pocet-nadrazi-pristupnych-pro-osoby-s-
hendikepem-s 

 

https://www.impuls.cz/regiony/jihomoravsky-kraj/andrej-babis-vladimir-kremlik-jednodussi-
cestovani-postizeni-veletrh-rehaprotex.A191029_130826_imp-jihomoravsky_kov 
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https://region.rozhlas.cz/mezi-prazskym-smichovem-a-radotinem-vznikne-ctyrkolejna-trat-vlaky-
budou-jezdit-8108981 

 

Odbor zahraničních vztahů se účastnil 6 jednáních v relevantních pracovních orgánech Rady EU a 
Evropské komise, kde bylo jedním z ústředních témat bezbariérovost, udržitelná mobilita či 
nediskriminace. Těchto jednání se zúčastnilo 6 mužů a 5 žen. 

 

7.3 Předložte zprávu o realizovaných konkrétních krocích v oblasti mediální politiky (např. tiskové 
zprávy, odkazy na web či tištěná média) a vyhodnoťte vývoj v této oblasti za rok 2018 (stručně 
popište v rozsahu max. 1 800 znaků): 

 
Ministerstvo dopravy postupuje při realizaci všech svých mediálních aktivit vždy genderově 

senzitivně a způsobem podporujícím rovné příležitosti pro ženy a muže. 
V oblasti mediální politiky se jedná především o tisková sdělení obsažená v mediálních výstupech 

Ministerstva dopravy. Z velké části jde o údaje spojené se silničním provozem. 
Do oblasti mediální politiky patří i seznamování veřejnosti s aktivitami, které navazují na oblast 

činností jednotlivých odborů. Všechna tato oznámení se dějí formou všeobecné výzvy na webových 
stránkách http://www.mdcr.cz/cs/Media, http://www.ibesip.cz/, www.czechspaceportal.cz. 

K realizovaným konkrétním krokům v oblasti mediální politiky patří i podpora většího zastoupení 
žen v kosmickém sektoru. Například během tzv. Českého kosmického týdne (Czech Space Week) v 
listopadu 2018 proběhla akce Space for Women http://www.czechspaceyear.com/event/space-for-
women/, kterou pořádalo Ministerstvo dopravy společně s agenturou CzechInvest.  

Celý Czech Space Week i jednotlivé akce byly mediálně silně propagovány, a to zejména 
prostřednictvím ESA BIC Prague, ale i skrze Český kosmický portál (CzechSpacePortal.cz, resp. jeho FB 
a Twitter účet). Kapacita akce Space for Women byla zcela naplněna, zúčastnilo se jí zhruba 50 osob, 
převážně žen. 

Mezi významné mediální aktivity v roce 2018 dále patřily: 
 MDŽ – Motocyklový den žen – akce zaměřená na správné ovládání motocyklu a prohloubení 

řidičských dovedností žen – motorkářek https://www.ibesip.cz/Akce-a-kampane/Akce/Brnensky-
cykloden 

 Motosalon – expozice BESIP zaměřená na bezpečné řízení motocyklu ze strany motorkářek a 
motorkářů 

  „Ženy v bezpečí“ – přednáška pro studentky SŠ s tematikou správného chování v silničním 
provozu (Královehradecký kraj) https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-
deti/Ridici,-pozor-deti!/Zeny-v-bezpeci 

 „Za volantem v bezpečí“ – polygon Hradec Králové – osvětová akce pro ženy řidičky; správný 
způsob řízení motorového vozidla, používání bezpečnostních pásů, krizové brzdění atd. 
https://www.ibesip.cz/Akce-a-kampane/Akce/Za-volantem-v-bezpeci 

 „Žena v bezpečí“ – podpora projektu „Happy baby“ - spolupráce zaměřená na oslovení žen řidiček, 
zejména těhotných žen - nastávajících matek s cílem zvýšení jejich povědomí o bezpečném řízení 
motorových vozidel, používání bezpečnostních pásů, zádržných systémů atd. 
https://happybaby.cz/kdyz-dite-cestuje-s-nami/ 
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 Akce pro ženy na Královéhradeckém polygonu https://www.ibesip.cz/Akce-a-kampane/Akce/Za-
volantem-v-bezpeci 

  „Den s BESIPEM“ – osvětová celorodinná akce pro všechny generace – důraz na bezpečný pohyb 
v dopravním prostředí dětí, dospělých, seniorů https://www.ibesip.cz/Systemove-
stranky/Vysledky-vyhledavani?searchtext=Den+s+BESIPEM 

 Kurzy bezpečné jízdy pro seniory na polygonu Sosnová – téma ovládání motorového vozidla, 
alkoholu, viditelnosti (Liberecký kraj) https://www.ibesip.cz/Akce-a-kampane/Akce/Jedu-s-
dobou-(2) 

 Senior a elektrokolo – série edukativních seminářů pro seniory s tematikou e-mobility (kraj 
Vysočina) https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Seniori 

 

Úkol č. 8: Zohledňovat v relevantních dotačních či operačních programech téma rovnosti žen 
a mužů (např. jako ex-ante kondicionalitu, resp. horizontální prioritu), zahrnovat 
oblast rovnosti žen a mužů mezi Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO. 

Gestor: členky a členové vlády 

 

8.1 Uveďte, jakým způsobem bylo v roce 2020 v rámci dotačních programů přihlíženo k tématu 
rovnosti žen a mužů a o jaké se jednalo dotační programy. Uveďte jejich počet, stručný popis, 
formu a hodnocení výzev. Popište a vyhodnoťte projekty specificky prosazující rovnost žen a 
mužů, které byly vaším resortem v roce 2020 v rámci dotační politiky podporovány (stručně 
popište v rozsahu max. 1 800 znaků): 

 

V rámci OPD2 bylo doposud podpořeno 257 projektů, které jsou ve fázi realizace. Celková výše alokace 
OPD je rozdělena na podporu železniční výstavby (38%), dále na podporu silniční výstavby (43%) a 
zbývajících 17% připadá na ostatní podporované aktivity. Z tohoto rozdělení pak vyplývá i zaměření na 
plnění jednotlivých horizontálních témat.  

 

Jednotlivá horizontální témata jsou plněna prostřednictvím specifických cílů. Nejvyšší podíl podpory 
(44%) je zaměřen na plnění specifického cíle 1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost 
a větší využití železniční dopravy. Podpora železniční infrastruktury je obecně v souladu s principem 
nediskriminace, neboť právě železniční osobní doprava je způsob, který umožňuje v rámci systému 
integrované veřejné dopravy denní/týdenní i méně častou mobilitu osobám určitým způsobem 
handicapovaným či diskriminovaným např. genderově, zdravotně, sociálně či demograficky nebo spíše 
častěji určitou jejich kombinací.  

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2020 nebyla ze strany Řídicího orgánu vyhlášena žádná nová výzva 
OPD zaměřená na železniční infrastrukturu, nebylo možné v rámci zachování rovného přístupu k 
hodnocení projektů u schvalovacího procesu v již dříve vyhlášených výzvách předmětnou metodiku 
jakkoli přímo aplikovat. Nicméně téma rovnosti žen a mužů je řešeno standardně v rámci věcného 
hodnocení všech projektů OPD. Tato oblast je pokryta v rámci posuzování horizontálních priorit na 
úrovni činností odborných nezávislých hodnotících komisí pro jednotlivé specifické cíle OPD.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že železniční infrastruktura je obecně hrazena z veřejných zdrojů, 
považujeme za žádoucí, aby byl požadavek na aplikaci dané metodiky uplatňován jednotně a zcela 
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obecně pro všechny projekty železniční infrastruktury. Je nutné vnímat skutečnost, že projekty 
podpořené z OPD představují pouze určitou podmnožinu projektů realizovaných v železničním sektoru 
a o konkrétním zdroji spolufinancování daného projektu je mnohdy rozhodnuto až po zahájení jeho 
realizace. Logicky tedy může docházet k tomu, že snaha o aplikaci dané metodiky v pozdější fázi 
životního cyklu projektu nemůže přinášet jakékoli efekty. Bylo by tedy namístě, aby aplikace dané 
metodiky byla zajištěna v odpovídající fázi přípravy projektu, tj. např. ještě před schválením záměru 
projektu Centrální komisí MD. Takováto aplikace metodiky však není v kompetenci O430. Pokud by 
toto zajištěno nebylo, tak bude fakticky docházet k nerovnému přístupu k projektům v závislosti na 
zdroji jejich financování. 

 

8.2 Uveďte, jakým způsobem bylo v roce 2019 v rámci dotačních programů přihlíženo k tématu 
rovnosti žen a mužů a o jaké se jednalo dotační programy. Uveďte jejich počet, stručný popis, 
formu a hodnocení výzev. Popište a vyhodnoťte projekty specificky prosazující rovnost žen a 
mužů, které byly vaším resortem v roce 2019 v rámci dotační politiky podporovány (stručně 
popište v rozsahu max. 1 800 znaků): 

 

V rámci OPD2 bylo doposud podpořeno 219 projektů, které jsou ve fázi realizace. Celková výše alokace 
je rozdělena na podporu železniční výstavby (38%), dále na podporu silniční výstavby (43%) a 
zbývajících 17% připadá na ostatní podporované aktivity. Z tohoto rozdělení pak vyplývá i zaměření na 
plnění jednotlivých horizontálních témat. 

 

Jednotlivá horizontální témata jsou plněna prostřednictvím specifických cílů. Nejvyšší podíl podpory 
(39%) je zaměřen na plnění specifického cíle 1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost 
a větší využití železniční dopravy. Podpora železniční infrastruktury je obecně v souladu s principem 
nediskriminace, neboť právě železniční osobní doprava je způsob, který umožňuje v rámci systému 
integrované veřejné dopravy denní/týdenní i méně častou mobilitu osobám určitým způsobem 
handicapovaným či diskriminovaným např. genderově, zdravotně, sociálně či demograficky nebo spíše 
častěji určitou jejich kombinací. 

Jednotlivá témata jsou plněna následujícími konkrétními opatřeními: 

 

• Projekty realizují pořízení vozidel s nízkopodlažním interiérem, který umožní v případě 
peronizovaných nástupišť bezbariérový přístup, usnadní pohyb osob s omezením pohybu, přepravu 
rodičů s dětskými kočárky. Informační systémy usnadní pohyb osob s omezením schopnosti orientace 
(akustické hlásiče). Umístěním WC v každé jednotce je splněn požadavek TSI PRM pro osoby na vozíku. 
Všem těmto skupinám usnadní nová vozidla cestování a zvýší tak kvalitu života. 

• Realizace nástupišť a přilehlých zpevněných ploch s dostatečným manipulačním prostorem 
přístupné cestujícím, jsou opatřeny reliéfním a barevným značením zajišťujícím bezpečný pohyb 
cestujících s omezenou schopností orientace. 

• Modernizace tramvajových tratí včetně úpravy tramvajových zastávek s elektronickým 
označníkem přispívá ke zlepšení komfortu a kvality cestování MHD, kterou mohou využívat všechny 
skupiny obyvatel a návštěvníků měst včetně osob se zdravotním postižením. 
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• Prostřednictvím realizace projektů dojde k vybudování elektrických trakcí v návaznosti na 
nákup bezbariérových trolejbusů, čímž je umožněno poskytnout službu cestujícím s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

 

V červnu 2019 byla opětovně vyhlášena veřejná zakázka „Hodnocení příspěvku OP Doprava 2014 - 
2020 k udržitelnému rozvoji včetně hodnocení soustavy environmentálních indikátorů“. Do 
výběrového řízení se nikdo nepřihlásil, zakázka byla zrušena. Její další vyhlášení není již plánováno. 

 

Pro adekvátní zapojení relevantních partnerů byla v prvním čtvrtletí roku 2019 ustanovena Platforma 
pro přípravu OP Doprava 2021 – 2027. Úřadem vlády byla analyzována intervenční logika Operačního 
programu doprava 2021 – 2027 z hlediska souladu s Listinou základních práv EU a doporučený text byl 
začleněn do návrhu programového dokumentu Operačního programu doprava 2021 – 2027. 

 

Projekt „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity Ministerstva 
dopravy“ financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Zaměstnanost, vytváří podmínky pro prosazování politiky rovnosti žen a mužů, napomáhá k 
plnění opatření Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 a dalších vládních 
dokumentů přijatých v návaznosti na ni. Projekt bude ukončen k 31. 12. 2020. 

 

 

8.3 Uveďte, jakým způsobem bylo v roce 2018 v rámci dotačních programů přihlíženo k tématu 
rovnosti žen a mužů a o jaké se jednalo dotační programy. Uveďte jejich počet, stručný popis, 
formu a hodnocení výzev. Popište a vyhodnoťte projekty specificky prosazující rovnost žen a 
mužů, které byly vaším resortem v roce 2018 v rámci dotační politiky podporovány (stručně 
popište v rozsahu max. 1 800 znaků): 

Dotační program ze strukturálních fondů EU - Operační program Doprava 

Jedním ze základních principů, který je aplikován při čerpání evropských fondů, je princip rovných 
příležitostí pro ženy a muže.  

Všechny dokumenty i postupy při výběru, hodnocení a realizaci projektů vycházejí z obecného 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (pro období 2007-2013), kde je přímo čl. 16 věnován rovnosti žen a 
mužů a zákaz diskriminace, že při implementaci nedojde k diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo 
etnického původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo 
sexuální orientace., pro nové období 2014 - 2020 je to Obecné nařízení č. 1303/2013 (nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 
zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti 
a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006). Zde je v článku 
7 stanovena povinnost členských států zajistit zohlednění a podporu rovnosti žen a mužů a začlenění 
hlediska rovnosti pohlaví po celou dobu přípravy a provádění programů, a to i v souvislosti s 
monitorováním, podáváním zpráv a hodnocením. 

Každá žádost o revizi programu musí být v souladu s článkem 30 Obecného nařízení náležitě 
odůvodněna a zejména v nich musí být uveden očekávaný dopad změny programu na dosahování 
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strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění specifických cílů stanovených v 
programu s ohledem na Obecné nařízení a pravidla pro daný fond, horizontální zásady uvedené v čl. 
5,7 a 8 (partnerství, podpora rovnosti žen a mužů a nediskriminace, udržitelný rozvoj) a dohodě o 
partnerství.  

Při hodnocení projektových žádostí je posuzován soulad s horizontálními tématy. Účelem 
hodnocení je ověřit soulad projektu s horizontálními principy a ocenit případný příspěvek projektu k 
důležitým aspektům relevantních témat. U kritéria „ Rovnost žen a mužů“ hodnotitel prověřuje, zda se 
projekt/výstupy projektu týkají fyzických osob a mají pozitivní nebo neutrální dopad na rovnost žen a 
mužů. 

U kritéria „Podpora rovných příležitostí“ hodnotitel posoudí, že projekt zohledňuje podporu 
rovných příležitostí všech skupin osob v případech, kde je to možné, a nemá negativní dopad na rovné 
příležitosti. Problematika rovných příležitostí se odráží v obtížném přístupu vybraných skupin obyvatel 
na trh práce, v případě žen v přístupu k vyšším řídicím pozicím. 

Obě kritéria jsou vylučovací, projekty s případným negativním dopadem v těchto oblastech nelze 
podpořit. 

Po celou dobu přípravy a provádění programů je zohledňována bezbariérovost, při akcích 
(projektech) financovaných z výše uvedeného programu je dbáno na opatření, která ji umožňují (např. 
u zastávek veřejné dopravy – výtahy, snížené obrubníky). Součástí kontroly fyzické realizace projektů 
je i kontrola rovnosti mužů a žen a nediskriminace, pokud jsou tyto skutečnosti k danému projektu 
relevantní. 

Při certifikaci je automaticky generován formulář, jehož účelem je vykázání plnění podmínek 
nezbytných pro provedení certifikace na jednotlivých úrovních implementace (ŘO i ZS). Formulář 
poskytuje PCO ujištění o tom, že v rámci realizace projektů mj. byly dodrženy právní předpisy EU  - v 
oblasti způsobilosti výdajů, publicity, zadávání VZ, poskytování veřejné podpory, ochrany životního 
prostředí a rovnosti příležitostí pro ženy a muže, předpisy ČR. 

 

Odborné platformy OPD: 

 Plánovací komise:  

o projednává návrh harmonogramu výzev, znění návrhů jednotlivých výzev OPD a jejich 
případné úpravy; projednává a doporučuje aktualizaci harmonogramu výzev OPD; 

o projednává a doporučuje k vyhlášení jednotlivé výzvy OPD; 

o projednává a doporučuje k předložení Monitorovacímu výboru OPD strategické 
realizační plány na jednotlivé roky; 

o plní další úkoly ve vztahu k přípravě výzev, např. projednává podrobně rozpracovaná 
kritéria výběru projektů.  

Členy a členkami Komise jsou zástupci a zástupkyně Řídicího orgánu OPD, věcně příslušných 
odborů MD, Zprostředkujícího subjektu OPD, Ministerstva pro místní rozvoj / Národního orgánu pro 
koordinaci a zájmového sdružení – zde konkrétně organizace Škola obnovy venkova a ANNO (Asociace 
nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje). V Asociaci je v současné době registrováno 
98 organizací, mj. Český svaz žen, z.s.; Ženy50, z. s.).  

 Monitorovací výbor OPD: 

o Na základě čl. 110 Obecného nařízení MV prověřuje mj. opatření na podporu rovnosti 
mezi muži a ženami, rovných příležitostí a zákazu diskriminace, včetně přístupnosti pro 
osoby s tělesným postižením. 
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o Jako hosté jsou zváni také zástupci a zástupkyně Úřadu vlády, Transparency 
International nebo organizace Zelený kruh (asociace 27 významných ekologických 
nevládních organizací působících v České republice).  

V rámci dotační politiky je z rozpočtu Ministerstva dopravy spolufinancován projekt Implementace 
Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity Ministerstva dopravy, který byl schválen 
a je spolufinancován z  Operačního programu Zaměstnanost.  

Jedním ze strategických dokumentů vznikajících v rámci uvedeného projektu je Analýza dalších 
možností naplňování horizontálních priorit v rámci OPD 2014 - 2020. Za tímto účelem Oddělení 
monitoringu Odboru fondů EU pravidelně zpracovává jako podklad přehled projektů obsahujících 
popis horizontálních priorit. U projektů OPD je princip rovných příležitostí a nediskriminace uplatňován 
především formou technických opatření zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (zejména 
nádražní budovy a nástupiště), což obecně vyplývá z charakteru operačního programu. 

 

Úkol č. 9: Zjišťovat, monitorovat a řešit případy sexuálního obtěžování na pracovišti. 

Gestor: členky a členové vlády 

 
9.1 Předložte popis a způsob opatření ke zjišťování, vyhledávání a monitorování případů sexuálního 

obtěžování na pracovišti, počet zjištěných případů a výsledky jejich šetření (stručně popište 
v rozsahu max. 1 800 znaků): 

 

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze 
spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu byli s účinností od 1. července 2015 státním 
tajemníkem v Ministerstvu dopravy určeni prošetřovatelé. Od roku 2015 neprošetřovali žádný případ 
týkající se nerovného zacházení nebo sexuálního obtěžování. 

 

V rámci indikátoru Závěrečná zpráva o výsledcích šetření výskytu sexuálního obtěžování na pracovišti 
garant KA2 sestavil dotazník pro MD, který zjišťuje výskyt sexuálního obtěžování. Při sestavování 
dotazníku pro MD jsme vycházeli ze standardizovaného dotazníku poskytnutého ÚV ČR, až v závěru je 
doplněn o soubor otázek, které souvisí s chodem na MD a našimi dosavadními zkušenostmi. Termín 
šetření byl stanoven na 27. 8. – 14. 9. 2020.  Výzkumu se účastnilo 145 respondentů/tek, z čehož bylo 
88 žen a 57 mužů. Dotazník vyplnilo 25 představených (tj. 31,25 %) a 120 zaměstnanců/kyň (tj. 34 %). 
Dotazník umožnil zjistit existenci a rozptyl a intenzitu různých forem obtěžování na pracovišti. Data 
byla analyzována, rozsáhlá zpráva o analýze přinesla zjištění o existenci sexuálního obtěžování a 
navrhla sadu nástrojů, které mají sexuální obtěžování pomoci řešit. Analýza zatím nebyla pro 
zaměstnance/kyně MD zveřejněna, nicméně po schválení služebním orgánem bude přístupna na 
intranetových stránkách MD. 

 

Podřízené služební úřady se k problematice staví následovně: 

Drážní úřad 

Ve 3. čtvrtletí mělo být provedeno dotazníkové šetření sex. obtěžování napříč zaměstnankyněmi a 
zaměstnanci DÚ, z důvodu epidemiologické situace bylo toto šetření odloženo, předpokládá se 
provedení dotazníkového šetření po ukončení nouzového stavu.  
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Úřadu civilního letectví V rámci preventivních opatření Úřadu v oblasti negativního chování na 
pracovišti bylo v roce 2020 provedeno anonymní dotazníkové šetření zaměřené na problematiku 
sexuálního obtěžování a diskriminaci. Anonymního dotazníkového šetření  se  zúčastnilo  cca  30%  
zaměstnanců  úřadu,  přičemž  výsledky  šetření  a podněty  zaměstnanců  budou  zohledněny  v rámci  
vzdělávání  zaměstnanců  k této problematice. Vlastní šetření nedetekovalo zásadní výskyt negativního 
chování na pracovišti.  

Státní plavební správa - V začátkem roku 2020 nabyl účinnosti Služební předpis o akčním plánu proti 
sexuálnímu obtěžování na pracovišti Státní plavební správy v rámci řešení otázek rovnosti mužů a žen 
na pracovišti 

Na konci roku 2020, na základě žádosti Ministerstva dopravy a rozhodnutí Kolegia SPS, se uskutečnil 
průzkum na téma - negativní chování na pracovišti, zaměřeném zejména na sexuální obtěžování, a to 
formou anonymního dotazníku. Cílem dotazníku bylo na základě samotného průzkumu přispět ke 
zvýšení povědomí o formách sexuálního obtěžování a jeho dopadech a navrhnout opatření vedoucí 
k celkovému zlepšení etického a profesionálního pracovního prostředí. Pozitivním zjištěním bylo, že 
zaměstnanci vědí jak správně podat stížnost a dále mají důvěru v to, že jejich případná stížnost by byla 
řádně a bezodkladně řešena.  

Drážní inspekce - Na Drážní inspekci nebyl doposud zjištěn žádný případ negativního chování na 
pracovišti i mimo něj, jimiž jsou například diskriminace, šikana nebo sexuální obtěžování. Negativní 
chování zaměstnanců lze na Drážní inspekci hlásit na e-mailovou adresu stiznosti@dicr.cz. 

Státní fond dopravní infrastruktury  - Dotazování proběhlo na základě podnětů Pracovní skupiny pro 
rovné příležitosti Ministerstva dopravy v listopadu a prosinci 2020, nyní jsou dotazníky 
vyhodnocovány. 

 

9.2 Předložte popis a způsob opatření ke zjišťování, vyhledávání a monitorování případů sexuálního 
obtěžování na pracovišti v roce 2019, počet zjištěných případů a výsledky jejich šetření (stručně 
popište v rozsahu max. 1 800 znaků): 

 

V roce 2019 se klíčový garant projektu OPZ a GFP věnovali analýze sexuálního obtěžování v MD, 
přičemž vycházeli mj. z genderového auditu, který byl v MD realizován v roce 2018. Analýza zohlednila 
metodickou příručku prevence sexuálního obtěžování, kterou vydal Úřad vlády ve spolupráci s 
veřejnou ochránkyní práv. Hlavním závěrem analýzy je vedle nutnosti implementovat závěry 
genderového auditu a důsledně naplňovat úkoly a cíle rezortní koncepce (viz dále), potřeba zřídit 
pracovní místo zaměstnance pověřeného monitorováním výskytu případů sexuálního obtěžování, 
spoluprací na vnitřních předpisech, případně metodikách a koncepčních materiálech MD, školením 
zaměstnanců/kyň a řešením jednotlivých kauz sexuálního obtěžování na pracovišti. Z aktualizované 
podoby Rezortní koncepce podpory rovnosti žen a mužů do roku 2020, která byla vypracována další 
klíčovou garantkou projektu OZP, uvádíme opatření týkající se sexuálního obtěžování: 

• Provádět, vyhodnocovat a zveřejňovat anonymní průzkumy na výskyt negativního pracovního 
chování v rezortu 

• Provádět osvětu a vzdělávání v oblasti dodržování lidských práv, zákazu diskriminace  

a odstraňování genderových stereotypů. 



23 

 

 

• Zajistit proškolení klíčových zaměstnanců/kyň v rozpoznávání a řešení negativního pracovního 
chování 

Jedním ze zásadních problémů plnění tohoto úkolu je fakt, že klíčoví garanti projektu OPZ a GFP nemají 
náležité kompetence úkol č. 9 plnit a mají stižené možnosti v přístupu k informacím jednotlivých 
Odborů rezortu a k podaným stížnostem, které neřeší Odbor personální. 

 

Podřízené služební úřady se k problematice staví následovně: 

Zaměstnanci Úřadu civilního letectví jsou v rámci vstupního a průběžného vzdělávání seznamováni s 
problematikou prevence sociálně nežádoucích jevů a genderovou problematikou, včetně poskytnutí 
informace o postupu v případě výskytu těchto jevů. Jedná se o možnost využití institutu oznámení 
protiprávního jednání ve služebním úřadu (schránka, prošetřovatel), kontaktování věcného gestora 
problematiky prevence sociálně nežádoucích jevů u ÚCL. 

Státní fond dopravní infrastruktury  - Již druhým rokem v SFDI proběhlo dotazníkové anonymní 
zjišťování spokojenosti zaměstnanců, nebyl identifikován žádný případ nežádoucího jednání. 

Státní plavební správa - Na SPS zatím nabyl zaznamenán žádný případ negativního chování na 
pracovišti. Avšak z důvodu monitorování a prevence v oblasti diskriminace a sexuálního obtěžování na 
pracovišti, na které upozorňuje Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 
– 2020, SPS přijala rozhodnutím vedoucí služebního úřadu Akční plán proti sexuálnímu obtěžování na 
pracovišti v rámci řešení otázek rovnosti mužů a žen na pracovišti. 

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod - V roce 2019 byl řešen 1 výskyt nevhodného 
chování zaměstnance. Jmenovaný byl přeřazen ředitelem na nižší pozici a bylo mu odebráno osobní 
ohodnocení na 3 měsíce. 

 
9.3 Předložte popis a způsob opatření ke zjišťování, vyhledávání a monitorování případů sexuálního 

obtěžování na pracovišti, počet zjištěných případů a výsledky jejich šetření v roce 2018 (stručně 
popište v rozsahu max. 1 800 znaků): 

 

Ministerstvo dopravy v roce 2018 provedlo genderový audit, jehož realizace byla jednou 
z klíčových aktivit Projektu implementace principu rovnosti. Realizace tohoto auditu probíhala dle 
Standardu genderového auditu. Jednou z auditovaných oblastí byla kultura organizace a vztahy na 
pracovišti. Uvedená oblast poskytne sběr dat a informací i pro oblast problematiky sexuálního 
obtěžování. Zpráva z genderového auditu bude předána v závěru měsíce ledna. V následujících 
měsících bude se získanými závěry a doporučeními pracováno a budou navrhována opatření.  

 

Úkol č. 10: Zabezpečit navazování a rozšiřování spolupráce s NNO či sociálními partnery v 
oblasti rovnosti žen a mužů. 

Gestor: členky a členové vlády 

 

10.1 Uveďte počet, formy a výstupy spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi či sociálními 
partnery v oblasti rovnosti žen a mužů. Popište způsob propojení s dalšími aktivitami těchto 
nestátních neziskových organizací (stručně popište v rozsahu max. 1 800 znaků): 
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Koordinační rada ministra dopravy pro ITS přijala v roce 2019 návrh postupu pro vytváření podkladů 
ke „Strategii rozvoje ITS 2021 - 2027 s výhledem do roku 2050. Bylo vytvořeno celkem sedm pracovních 
skupin (PS), v rámci kterých se PS 5 „Lidský činitel“, vedená Mgr. et Mgr. Petrem Zámečníkem z Centra 
dopravního výzkumu, v. v. i., zabývala otázkou zvyšování bezpečnosti dopravního provozu všech jeho 
účastníků, vč. zranitelných účastníků, dále podporou samostatného a bezpečného pohybu osob se 
sníženou schopností pohybu, orientace anebo komunikace, jakož i bezbariérového využívání 
veřejné osobní dopravy a veřejně přístupného prostoru. 

 

Ministerstvo dopravy v roce 2020 zřídilo Etickou komisi pro posuzování otázek spojených s provozem 
automatizovaných a autonomních vozidel v podmínkách ČR, která mj. řeší nutnost zajištění rovných a 
spravedlivých příležitostí spojených se zaváděním autonomní mobility a souvisejícím používáním 
pokročilé techniky a technologií.  

 

Pro podporu osvěty v oblasti autonomní mobility byl Ministerstvem dopravy ve spolupráci s Centrem 
dopravního výzkumu zřízen web www.autonomne.cz.  

 

Odbor veřejné dopravy je zastoupen v Odborné skupině pro přístupnost veřejné správy a ve veřejných 
služeb Vládního výboru pro zdravotně postižené a v Pracovní skupině MPSV pro přípravu 2. a 3. 
periodické zprávy o plnění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením v České republice. Dále 
spolupracuje s organizacemi zastupujícími zájmy osob se zdravotním postižením (Národní rada osob 
se zdravotním postižením, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Asociace organizací 
neslyšících a nedoslýchavých a jejich přátel). Spolupráce vyústila v úpravy podmínek přepravy osob se 
zdravotním postižením v novele vyhlášky č. 175/2000 sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a 
silniční osobní dopravu (vyhláška č. 374/2020 sb.), která upravila podmínky na zastávkách na znamení. 

  

Zástupci Odboru strategie jsou členy  

1) Pracovní skupiny k problematice Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se 
zdravotním postižením (dále jen NPPRP), činnost této pracovní skupiny je zaměřena na vyhodnocování 
opatření nastavených v NPPRP. V roce 2020 byla činnost pracovní skupiny zaměřena především na 
přípravu nového NPPRP pro období 2021 - 2025.  

2) Pracovní skupiny pro jednotnou metodiku mapování a kategorizace přístupnosti prostředí, 
mezi výstupy této pracovní skupiny patří metodiky zaměřené na kategorizaci a přístupnost tras a 
komunikací, přístupnost objektů, vyhrazená parkovací stání, zastávky VHD. 

 

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., spolupracoval s Univerzitou Palackého v Olomouci na článku pro 
časopis Transakce v dopravních vědách, 2019 (sv. 10), vydání 2 
https://tots.upol.cz/magno/tot/2019/mn2.php. Článek se týkal úlohy pohlaví a věku v autonomní 
mobilitě: obecný přístup, povědomí a mediální preference v kontextu České republiky, odkaz zde. 
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10.2 Uveďte počet, formy a výstupy spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi či sociálními 
partnery v roce 2019 v oblasti rovnosti žen a mužů. Popište způsob propojení s dalšími 
aktivitami těchto nestátních neziskových organizací (stručně popište v rozsahu max. 1 800 
znaků): 

 

Agenda rovných příležitostí v roce 2019 s Odborem strategie navázala kontakty s neziskovými 
organizacemi, které se soustředí na problematiku dopravy. Neziskové organizace a spolky byly 
předběžně osloveny jako potenciální partneři při tvorbě aktualizovaných koncepčních materiálů 
týkající se především udržitelné mobility. Spolky AutoMat a Brno na kole se věnují rozvoji infrastruktury 
pro cyklistickou dopravu, prosazují konkrétní opatření pro zvýšení bezpečnosti a vstřícnosti ulic 
pro chodce a cyklisty a usilují o odstraňování nejrůznějších bariér ve veřejném prostoru. Spolupráce 
byla navázána také s Pražskými matkami, které se zaměřují na nejslabší účastníky silničního provozu – 
děti a občany s omezenou schopností pohybu (staré lidi a lidi s handicapem, rodiče s kočárky atp.) a 
podporu pěší dopravy ve městě. Ministerstvo dopravy s Ministerstvem místního rozvoje podpořilo 
Pražské matky v zajištění programu Bezpečné cesty do školy.  

V říjnu 2019 se GFP a klíčová garantka projektu zúčastnily konference Chytrých měst a obcí. Tuto 
konferenci pořádal spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s, který spolupracuje s Odborem 
Strategie a Agendou rovných příležitostí na Vládní koncepci městské a aktivní mobility. Součástí 
konference byl i workshop Proměna ulic s důrazem na děti, na kterém vystoupil rakouský koordinátor 
evropského projektu Metamorphosis, který se zaměřuje na proměnu městských obytných čtvrtí 
s důrazem na děti a zástupce nizozemské organizace zabývající se udržitelnou mobilitou. 

Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI při vyhodnocování plnění opatření stávajícího a aktualizaci 
budoucího Akčního plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR (pro období 2021-2027) 
zřídil pracovní skupinu s názvem „Lidský činitel“, jejíž odborné zaměření se zaměřuje na problematiku 
zranitelných účastníků dopravy, přístupnosti dopravy, specifického přístupu podle typů území/regionů, 
zaměstnanosti a pracovní síly, sociálních otázek a interakce člověk-stroj. Členy pracovní skupiny jsou 
organizace SONS ČR nebo Pražská organizace vozíčkářů. 

 

10.3 Uveďte počet, formy a výstupy spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi či sociálními 
partnery v roce 2018 v oblasti rovnosti žen a mužů. Popište způsob propojení s dalšími 
aktivitami těchto nestátních neziskových organizací (stručně popište v rozsahu max. 1 800 
znaků): 
 

V roce 2018 byla navázaná spolupráce s Genderovým informačním centrem NORA, které realizoval 
klíčovou aktivitu Projektu implementace principu rovnosti „Tvorba genderového auditu na 
Ministerstvu dopravy“. 

Odbor personální realizoval ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s. školení „Genderová problematika ve 
státní správě a horizontální priorita rovných příležitostí žen a mužů a její aplikace v ESI fondech“. 

Odbor strategie MD v roce 2018 zahájil spolupráci s Otevřenou společností, o.p.s a Úřadem vlády ČR 
při aktualizaci hlavního strategického dokumentu rezortu "Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 
s výhledem do roku 2050" z hlediska dopadu na rovnost žen a mužů a zároveň zahájil spolupráci s výše 
uvedenými organizacemi Odboru fondů EU v souvislosti s přípravou nového programového období a k 
dalšímu naplňování horizontálních principů rovných příležitostí a nediskriminace v rámci OPD. 
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Úkol č. 11: Zajistit vzdělávací aktivity zaměřené na oblast rovnosti žen a mužů a na metody 
určené k jejímu dosahování a zajistit, aby se uvedeného vzdělávání účastnili povinně 
všichni nově přijatí, a jako doplňujícího koncepční pracovníci a pracovníci 
s rozhodovacími pravomocemi. 

Gestor: členky a členové vlády 

 

11.1. Uveďte počet vzdělávacích aktivit zaměřených na oblast rovnosti žen a mužů a na metody 
určené k jejímu dosahování a počty a zařazení pracovníků a pracovnic, kteří se vzdělávacích 
aktivit zúčastnili (stručně popište v rozsahu max. 1 800 znaků): 

 

Zaměstnanci a zaměstnankyně Ministerstva dopravy se povinně vzdělávají v oblasti rovných příležitostí 
v rámci vstupního vzdělávání formou e-learningového kurzu „Rovné příležitosti žen a mužů v ČR a EU“. 
Všem absolventům je vydávané osvědčení o absolvování. V roce 2020 převzalo osvědčení 30 
zaměstnanců, z toho 17 žen. 

 

Dále bylo školení Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů zahrnuto do Komplexního plánu 
vzdělávacích akcí Ministerstva dopravy pro rok 2020 a v listopadovém školení se zúčastnilo 12 osob (6 
žen, 6 mužů). 

 

V prosinci 2020 byl všem zaměstnancům Odborem personálním nabídnut e-learningový kurz zaměřený 
na rovné příležitosti žen a mužů, jehož gestorem je Ministerstvo práce a sociálních věcí: 
https://www.rovnaodmena.cz/dashboard/registrace. 

Certifikát z kurzu obdrželo v roce 2020 šest žen a čtyři muži. 

 

11.2. Uveďte počet vzdělávacích aktivit zaměřených na oblast rovnosti žen a mužů v roce 2019 
a na metody určené k jejímu dosahování a počty a zařazení pracovníků a pracovnic, kteří se 
vzdělávacích aktivit zúčastnili (stručně popište v rozsahu max. 1 800 znaků): 

 

Zaměstnanci a zaměstnankyně Ministerstva dopravy se povinně vzdělávají v oblasti rovných příležitostí 
v rámci vstupního vzdělávání formou e-learningového kurzu „Rovné příležitosti žen a mužů v ČR a EU“. 
Všem absolventům je vydávané osvědčení o absolvování. V roce 2019 převzalo osvědčení 54 
zaměstnanců, z toho 29 žen. 

 

V měsíci říjnu se uskutečnilo školení pro zaměstnance a zaměstnankyně, kteří/které jsou zapojeni/y do 
OP Doprava (přítomni byli i zaměstnanci ze SFDI). Celkem bylo proškoleno 62 zaměstnanců/kyň. Hl. 
tématy byly: 

• práce s Metodikou hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR 

• genderová analýza vybraných národních strategických dokumentů týkajících se dopravy: Dopravní 
politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050, Metodika pro přípravu plánů udržitelné 
mobility měst ČR 

• vyhodnocení projektů OPD v SC 1.1 a 1.4 k zavádění bezbariérového přístupu 

• příklady dobré praxe dalších opatření přispívajících k výše uvedeným principům (napříč všemi 
specifickými cíli OPD). 
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Dále bylo školení Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů zahrnuto do Komplexního plánu 
vzdělávacích akcí Ministerstva dopravy pro rok 2019 a v prosincového školení se zúčastnilo 17 osob. 

 

11.3. Uveďte počet vzdělávacích aktivit v roce 2018 zaměřených na oblast rovnosti žen a mužů 
a na metody určené k jejímu dosahování a počty a zařazení pracovníků a pracovnic, kteří se 
vzdělávacích aktivit zúčastnili (stručně popište v rozsahu max. 1 800 znaků): 
 

V souladu se Služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 29. října 2015, 
kterým se stanoví Rámcová pravidla státních zaměstnanců ve služebních úřadech a dále dle Usnesení 
vlády České republiky ze dne 26. října 2015 č. 865 o Rámcových pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve 
služebních úřadech, se zaměstnanci a zaměstnankyně (dále jen „zaměstnanci“ Ministerstva dopravy 
vzdělávají v oblasti rovných příležitostí v rámci vstupního vzdělávání formou e-learningového kurzu 
„Rovné příležitosti žen a mužů v ČR a EU“. Všem absolventům je vydávané osvědčení o absolvování. 
V roce 2018 převzalo osvědčení 59 zaměstnanců. Z počtu 59 zaměstnanců bylo 30 žen a 29 mužů. 

V roce 2018 se uskutečnilo školení „Genderová problematika ve státní správě a horizontální priorita 
rovných příležitostí žen a mužů a její aplikace v ESI fondech“, kterého se zúčastnilo celkem 50 
zaměstnanců. Z  počtu 50 zaměstnanců bylo 23 mužů a 27 žen, z nichž bylo 12 mužů ve funkci 
představeného a 4 ženy ve funkci představené. Proškolení zaměstnanců v uvedených oblastech bylo 
zajištěno zaměstnanci MD věnujícími si této problematice a pracovníky společnosti Gender Studies, 
o.p.s.. 

 

Úkol č. 13:  Připravit souhrn dostupných statistických i analytických podkladů obsahujících údaje 
o účasti žen a mužů na rozhodujících společenských aktivitách a o míře, kterou 
se podílejí na výsledcích těchto aktivit a publikovat tyto údaje na webových 
stránkách ČSÚ. 

Gestor: předsedkyně ČSÚ, členky a členové vlády 

 

13.1 Předložte popis druhů a počtů statistik týkajících se postavení žen a mužů v rozhodujících 
společenských aktivitách a míry jejich podílu na těchto aktivitách (stručně popište v rozsahu 
max. 1 800 znaků): 

 

MD nesleduje statistické údaje o účasti žen a mužů na rozhodujících společenských aktivitách. 

Rok 2020 byl ale pro sběr genderových dat v oblasti dopravy zcela klíčovým. Rezortní koordinátorka a 
agenda rovných příležitostí  iniciovala provedení průzkumu (Dopravní chování žen) o dopravním 
chování, mobilitních potřebách a preferencích české společnosti se zaměřením na rozdíly utvářené 
genderovými, sociálními, věkovými, vzdělanostními aj. rozdíly. Výsledky průzkumu budou 
implementovány do koncepčních materiálů rezortu dopravy, zejména agendy plánování výstavby 
dopravní infrastruktury. Zároveň se podařilo navázat spolupráci s autory celorepublikového výzkumu 
(Česko v pohybu), jehož některé části byly na základě spolupráce  genderově roztříděny o  data o 
chování české populace s ohledem na mobilitu, včetně otázek bezpečnosti. Statistiky s ohledem na 
gender se podařilo ve spolupráci s ČSÚ a ÚV zařadit do ročenky Ženy a muži v datech 2020. Jedná se o 
statistiky získané z Centrálního registru řidičů, které se zaměřují na držitele platných řidičských průkazů 
podle pohlaví, věku a kraje k 31. 12. 2019. 

V rámci projektu PAVAMTIO řešeného Centrem dopravního výzkumu v rámci programu Technologické 
agentury ČR ÉTA (celý název „Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních 
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mobilitních služeb v českých městech a regionech“), na kterém se MD aktivně podílí z pozice 
aplikačního garanta projektu, proběhl průzkum znalostí a postojů obyvatel měst k zavádění 
autonomních vozidel. V jeho rámci byla podrobně zkoumána rozdílná informovanost o systémech 
autonomní mobility a jejich obecného přijímání obyvateli ČR, ve kterém byly dotazovaní tříděni i dle 
pohlaví. Jednalo se o dílčí výstup stále probíhajícího projektu. 

 

13.2 Předložte popis druhů a počtů statistik týkajících se postavení žen a mužů v rozhodujících 
společenských aktivitách a míry jejich podílu na těchto aktivitách v roce 2018 a 2019 (stručně 
popište v rozsahu max. 1 800 znaků): 

MD nesleduje statistické údaje o účasti žen a mužů na rozhodujících společenských aktivitách. 
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Část III: Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů na rok 
2018 (dále jako „Aktualizovaná opatření“)2  

Institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů 

Opatření č. 01: Implementovat Metodiku hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály 
předkládané vládě ČR. 

Gestor: členky a členové vlády  

 

Výstupy Indikátor Termín a gestor 

Zahrnutí školení k Metodice do rezortních plánů 
vzdělávacích akcí na rok 2019 pro státní 
zaměstnance/zaměstnankyně podílející se na přípravě 
legislativních a nelegislativních materiálů předkládaných 
vládě ČR.  

Informace o 
zahrnutí do plánu 
vzdělávacích akcí 

30. 6. 2019 
 
členky a členové 
vlády 

Zařazení školení k Metodice (a rovnosti žen a mužů ve 
státní správě) do nabídky kurzů v rámci vzdělávání státních 
zaměstnanců a zaměstnankyň ve služebních úřadech, 
které poskytuje Institut pro veřejnou správu. 

Informace o 
zařazení do nabídky 
kurzů 

30. 6. 2019 
 
MV ve spolupráci 
s ÚV ČR 

 

Informace o plnění v roce 2020 (doplní všechna ministerstva, doporučený rozsah max. 900 znaků):  

Školení bylo zahrnuto do Komplexního plánu vzdělávacích akcí pro státní zaměstnance a zaměstnance 
Ministerstva dopravy na rok 2020. Školení Metodikou bylo začleněno do průběžného vzdělávání. Znění 
v Komplexním plánu vzdělávacích akcí: „Školení v návaznosti na usnesení vlády ze dne 6. června 2018 
č. 355 k práci s Metodikou hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě 
ČR pro státní zaměstnance/zaměstnankyně, kteří se podílejí na přípravě legislativních a nelegislativních 
materiálů předkládaných vládě ČR, 

- lektorské zajištění: externí lektor, 

- předpokládaný termín realizace: III. - IV. čtvrtletí“. 

Školení se uskutečnilo v listopadu 2020, zúčastnilo se 12 osob. Školení vedla JUDr. Lucia Zachariášová. 

Informace o plnění v roce 2019 (doplní všechna ministerstva, doporučený rozsah max. 900 znaků):  

Školení bylo zahrnuto do Komplexního plánu vzdělávacích akcí pro státní zaměstnance a zaměstnance 
Ministerstva dopravy na rok 2019. Školení Metodikou bylo začleněno do průběžného vzdělávání. Znění 
v Komplexním plánu vzdělávacích akcí: „Školení v návaznosti na usnesení vlády ze dne 6. června 2018 
č. 355 k práci s Metodikou hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě 
ČR pro státní zaměstnance/zaměstnankyně, kteří se podílejí na přípravě legislativních a nelegislativních 
materiálů předkládaných vládě ČR, 

- lektorské zajištění: externí lektor, 

- předpokládaný termín realizace: III. - IV. čtvrtletí“. 

Školení se uskutečnilo v prosinci 2019, zúčastnilo se 17 osob. Školení vedla JUDr. Lucia Zachariášová. 
Školení Metodikou bude zahrnuto do Komplexního plánu vzdělávacích akcí Ministerstva dopravy na 
rok 2020. 

 

 

                                                                 
2 Schválena usnesením vlády ČR ze dne 6. června 2018 č. 355. 
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Rovnost žen a mužů na trhu práce a v podnikání 

 

Opatření č. 05: Provést genderový audit na všech resortech a implementovat doporučení vyplývající 
z jeho výsledků 

 

Gestor: členky a členové vlády 

 

Výstupy Indikátor Termín a gestor 

Genderový audit v rámci ministerstva (případně 
celého rezortu)  

Existující závěrečná zpráva 
z genderového auditu. 

31.  12. 2019 
členky a členové 
vlády 

Plán implementace doporučení genderového auditu. Existující implementační plán. 30. 6. 2020 
členky a členové 
vlády 

 

Informace o plnění 2019- 2020 (doplní všechna ministerstva, doporučený rozsah max. 900 znaků):  

 

MD opatření splnilo v lednu 2019, kdy bylo uspořádáno setkání s vedením ministerstva dopravy nad 
shrnutím genderového auditu, bylo předáno Osvědčení a Závěrečná zpráva byla publikována 
v databázi ESF projektů: odkaz zde 

 

Návrh Implementačního plánu genderového auditu byl zpracován v roce 2020. Mnohá opatření byla 
podrobně rozpracována do Rezortní koncepce podpory rovnosti žen a mužů 2015 - 2020 a do navazující 
Rezortní strategie pro období 2021 – 2027, na  jejíž  přípravě se bude podílet Pracovní skupina rovných 
příležitostí žen a mužů Ministerstva dopravy.  

Doporučená opatření z Personální politiky, Platové politiky, Institucionálního zabezpečení politiky 
genderové rovnosti, Slaďování osobního a pracovního života a Kultury organizace a vztahy na pracovišti 
jsou také součástí jednotlivých analýz klíčových garantů projektu OPZ „Implementace Vládní strategie 
pro rovnost žen a mužů a související aktivity“, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006289  
Tyto analýzy budou po skončení projektu k dispozici v databázi ESF projektů a taktéž na intranetu v 
záložce Rovné příležitosti a nediskriminace. 

Některá doporučení budou implementována v rámci zavádění systému řízení kvality, především 
v kritériu zlepšování č. 7 (Politika lidských zdrojů) a kritériu č. 8 (Adaptační proces). 

V průběhu roku 2018 byla Genderovým informačním centrem NORA, o.p.s. realizovaná klíčová aktivita 
3 Projektu implementace principu rovnosti s názvem „Tvorba genderového auditu na Ministerstvu 
dopravy“. 

Analytická část genderového auditu proběhla v průběhu měsíců července až října 2018. Před jejím 
zahájením představil realizátor postup genderového auditu v souladu s požadavky definovanými 
Standardem genderového auditu.  

V červenci 2018 předal objednatel požadované dokumenty auditnímu týmu a byl seznámen s obsahem 
dotazníkového šetření.  
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V srpnu 2018 byl zájemcům a zájemkyním z řad představených vysvětlen průběh genderového auditu 
a kontext aktivit, v jejichž rámci se genderový audit na ministerstvu uskuteční.  

Při realizaci genderového auditu byly využity metody sběru a analýzy dat, mezi které patřila obsahová 
analýzu interních dokumentů, podkladových materiálů a veřejně přístupných informací, sběr 
kvantitativních dat prostřednictvím on-line dotazníku, sběr kvalitativních dat prostřednictvím osobních 
a telefonických individuálních rozhovorů a skupinových diskusí (skupina zaměstnanců a zaměstnankyň, 
skupina představených, skupina osob aktuálně čerpajících mateřskou či rodičovskou dovolenou).  

Do genderového auditu byly zahrnuty cíle organizace, institucionální zabezpečení politiky genderové 
rovnosti, pracovní prostředí, personální politika, platová politika, slaďování osobního a pracovního 
života, kultura organizace a vztahy na pracovišti.  

Výstupy klíčové aktivity "Zpráva z genderového auditu" a "Osvědčení o realizaci genderového auditu" 
budou objednateli předány do 28. února 2019, zároveň bude do výše uvedeného termínu realizován 
dodavatelem výstup "Závěrečná schůzka s vedením Ministerstva dopravy". 

 

Opatření č. 06: Přijímat cílená opatření za účelem snižování rozdílu v průměrných příjmech žen a mužů 
Gestor: Členky a členové vlády, MPSV 

 

Výstupy Indikátor Termín a gestor 

Poskytnutí přehledu průměrných platů v rámci 
ministerstva, a to v členění dle jednotlivých platových 
tříd, pohlaví a nárokových a nenárokových složek platu. 
Následná publikace údajů na intranetu daného rezortu. 

Analyzované 
a publikované údaje 

31. 12. 2018 
 
členky a členové vlády 

Sdílení výstupů projektu 22 % K ROVNOSTI 
prostřednictvím webových stránek projektu a navazující 
propagace. 

Fungující nastavení 
sdílení a propagace 
výstupů 

31. 12. 2018 a následně 
průběžně dále 
členky a členové vlády 

Zvážení zapojení do pilotního testování nástroje Logib 
v rámci projektu 22 % K ROVNOSTI. 

Pilotní testování 
nástroje v prostředí 
rezortu 

31. 12. 2018 a následně 
průběžně dále 
členky a členové vlády 

Zařazení kontroly dodržování práva na rovnou odměnu 
do ročního programu kontrolních akcí Státního úřadu 
inspekce práce na rok 2019. 

Počet provedených 
kontrol v roce 2018. 
Zařazení do programu 
na rok 2019. 

31. 12. 2018 
 
MPSV 
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Informace o plnění (doplní MPSV a všechna ministerstva, doporučený rozsah max. 1 800 znaků):  

Průměrné platy za rok 2019 byly sdíleny na intranetu v záložce Rovné příležitosti a nediskriminace 
prostřednictvím Vyhodnocení Vládní strategie pro rovnost žen a mužů za rok 2018, resp. formou 
vyplněné tabulky č.1 a tabulky č. 2. Dále jsou v rámci projektu MD sledovány průměrné platy, osobní 
ohodnocení, příplatky za vedení členěné dle pohlaví, platových tříd i stupňů a funkcí. Tato analýza, 
která sleduje vývoj platové (ne)rovnosti za roky 2018 - 2020, bude k dispozici v databázi ESF projektů 
a taktéž na intranetu v záložce Rovné příležitosti a nediskriminace. 

K propagaci projektu 22 % K ROVNOSTI na stránkách MD nedošlo, stejně tak se neuvažuje o zapojení 
do nástroje Logib v rámci projektu 22% K ROVNOSTI.  

 

 

Informace o plnění (doplní MPSV a všechna ministerstva, doporučený rozsah max. 1 800 znaků):  

Průměrné platy za rok 2018 byly sdíleny na intranetu v záložce Rovné příležitosti a nediskriminace 
prostřednictvím Vyhodnocení Vládní strategie pro rovnost žen a mužů za rok 2018, resp. formou 
vyplněné tabulky č.1. a tabulky č.2. Dále jsou v rámci projektu MD sledovány průměrné platy, osobní 
ohodnocení, příplatky za vedení členěné dle pohlaví, platových tříd i stupňů a funkcí. Tato analýza, 
která sleduje vývoj platové (ne)rovnosti za roky 2018 - 2020, bude k dispozici v databázi ESF projektů 
a taktéž na intranetu v záložce Rovné příležitosti a nediskriminace. 

K propagaci projektu 22 % K ROVNOSTI na stránkách MD nedošlo, stejně tak se neuvažuje o zapojení 
do nástroje Logib v rámci projektu 22% K ROVNOSTI.  
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STRUČNÝ SOUHRN PRIORIT A POSTUPŮ PROJEKTU OP Z IMPLEMENTACE VLÁDNÍ 
STRATEGIE PRO ROVNOST ŽEN A MUŽŮ A SOUVISEJÍCÍ AKTIVITY  

V Ministerstvu dopravy je v období od 15. 1. 2018 do 30. 6. 2021 realizován projekt „Implementace 
vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 a související aktivity“, 
registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006289. 

Cílem projektu je vytvoření celistvé a funkční institucionální struktury v rámci Ministerstva dopravy pro 
prosazování politiky rovnosti žen a mužů, prostřednictvím níž bude zajištěno systematické uplatňování 
rovnosti žen a mužů a implementace genderového mainstreamingu v rezortu.  

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Příjemcem dotace je Ministerstvo dopravy. Byl schválen k 
financování v rámci prioritní osy 1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup 
k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podporu stejné odměny za 
stejnou práci.  

V rámci projektu byly stanoveny tři klíčové aktivity zahrnující přípravu a realizaci genderového auditu 
na Ministerstvu dopravy, podporu implementace Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů 
pro materiály (legislativní i nelegislativní povahy) předkládané vládě ČR, vyhodnocení a podporu 
aktualizace celostátních koncepcí a strategických dokumentů v rezortu dopravy z hlediska rovných 
příležitostí žen a mužů, analýzu možností naplňování horizontálních priorit v rámci OP D, přípravu 
rezortní koncepce, vyhodnocování sběru genderově tříděných dat za rezort a další. Projekt si dále klade 
za cíl pomoci nastavit pravidla pro rovné zacházení, podporu vyrovnaného zastoupení žen a mužů v 
rozhodovacích pozicích, pozitivní opatření v rámci výběrových řízení, transparentnost v odměňování 
či nastavení pravidel pro řešení případů sexuálního obtěžování na pracovišti. 

Klíčové aktivity vycházejí z naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 
2020. Na projektu se ve spolupráci s rezortní koordinátorkou podílejí dva garanti/garantky, jejichž 
služební místa jsou systemizována po dobu trvání projektu. 

V průběhu roku 2018 byl v Ministerstvu dopravy v rámci projektu realizován společností Genderové 
informační centrum NORA, o.p.s., genderový audit3. 

 

Stručný popis projektu podle klíčových aktivit KA1 a KA2 
Personální zajištění KA1:  
Na základě výběrového řízení byl 15. ledna 2018 uzavřen služební poměr na dobu určitou do  
31. prosince 2020 na systemizované služební místo Garanta/garantky klíčové aktivity 1 v Odboru 
personálním (1,0 úvazku). V úvodní fázi projektu OP Z (2018) garantka KA1 iniciovala a projednala se 
státním tajemníkem MD, ředitelkou Odboru personálního a zástupcem Odboru komunikace založení 
záložky „Rovné příležitosti a nediskriminace“ na webových a intranetových stránkách MD. Rovněž 
navrhla úvodní texty a zajistila následnou realizaci. (Po příchodu nové rezortní koordinátorky převzala 
správu stránek rezortní koordinátorka.) V roce 2018 garantka KA1 spolupracovala s garantkou KA2 také 
na realizaci genderového auditu v Ministerstvu dopravy.  
 

                                                                 
3 Genderový audit v MD: <https://www.esfcr.cz/detail-clanku/-/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/zprava-z-
genderoveho-auditu-ministerstvo-dopravy?inheritRedirect=false> 
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V rámci indikátoru KA1 „Resortní strategie rovnosti žen a mužů na nadcházející léta v návaznosti 
na strategický dokument Vládní strategie rovnosti žen a mužů v ČR na léta 2014-2020 a 
koncepční dokument Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti (rovných příležitostí) 
mužů a žen s cílem připravit i návaznou strategii MD a implementaci vládní strategie po roce 
2020“ provedla garantka KA1 v roce 2018 a v období srpen – listopad 2019 rozsáhlou aktualizaci 
velmi stručné Rezortní koncepce podpory rovnosti žen a mužů z roku 2015. Koncepce byla 
upravena na základě každoročních Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády při 
prosazování rovnosti žen a mužů, Akčního plánu pro rovnost žen a mužů na léta 2019 – 2020 a 
výsledků genderového auditu v MD. Obsahem “Rezortní koncepce podpory rovnosti žen a mužů 
Ministerstvo dopravy 2015 – 2020” je návrh implementace genderového mainstreamingu v 
Ministerstvu dopravy, formulace obecných problematik v jednotlivých oblastech a rovněž souhrn 
hlavních cílů, kterých je třeba dosáhnout prostřednictvím specifických cílů a opatření. Koncepce 
řeší úkoly v oblastech institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů, vyrovnaného zastoupení 
žen a mužů v rozhodovacích pozicích, rovnosti žen a mužů v zaměstnání, slaďování pracovního, 
soukromého a rodinného života, důstojnosti a integrity žen a mužů a rovnosti žen a mužů ve 
vnějších vztazích. Aktualizovaná koncepce byla předložena nové Pracovní skupině pro rovné 
příležitosti žen a mužů v rezortu Ministerstva dopravy v prosinci 2019. Na 3. jednání této pracovní 
skupiny konaném dne 26. 6. 2020 byla aktualizovaná rezortní koncepce schválena a vyvěšena na 
intranetové a následně i internetové stránky MD: Ministerstvo dopravy ČR - Ministerstvo 
(mdcr.cz).  
 
Co se týče indikátoru KA1 „Analýza dalších možností naplňování horizontálních priorit v rámci 
OPD 2014-2020”, ve dnech 8. a 9. října 2018 bylo Odborem personálním realizováno školení 
zaměstnanců/kyň Odboru fondů a vybraných zaměstnanců zapojených do OPD k problematice 
rovných příležitostí žen a mužů a k uplatňování horizontálních principů při provádění ESI fondů. 
Dva bloky školení zajistili experti z neziskové organizace Gender Studies, o.p.s. Lada Wichterlová a 
Josef Vošmik. 1. blok školení se zaměřil na úvod do genderové problematiky ve státní správě, 
včetně interaktivních aktivit pro přítomné, 2. blok školení na horizontální prioritu rovných 
příležitostí žen a mužů a její aplikaci v ESI fondech. 3. blok zahrnoval prezentace rezortní 
koordinátorky pro rovnost žen a mužů PaedDr. Olgy Marcalíkové ke standardu rezortních 
koordinátorů a Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané 
vládě, kontaktního bodu ŘO pro horizontální principy při provádění ESI fondů Mgr. Kateřiny 
Csillagové k uplatňování horizontálních principů v OP D a garantek projektu Ing. Lenky Čermákové 
k legislativnímu rámci EU a ČR (klíčové dokumenty a mezinárodní úmluvy) a Mgr. Ilony Vlachové 
ke struktuře zaměstnanců a zaměstnankyň a souvisejícím statistikám MD.  
 
Ve spolupráci s Odborem fondů EU projednaly garantky projektu OPZ, res. agendy rovných 
příležitostí, další možnosti zadání externí evaluace „Hodnocení příspěvku OPD 2014 - 2020 k plnění 
horizontálních témat včetně hodnocení soustavy environmentálních indikátorů", do kterého se v 
rámci první výzvy bohužel přihlásil pouze jeden zadavatel, který nesplnil podmínky. Odborem 
personálním res. garantkami agendy rovných příležitostí byl iniciován projekt ve spolupráci s 
Centrem dopravního výzkumu, v.v.i., Ve spolupráci s CDV, v.v.i., připravily garantky KA1 a KA2 v 
rámci indikátoru „Analýza dalších možností naplňování horizontálních principů v rámci OP D 2014-
2020“ návrh Metodiky hodnocení dopadů projektů železniční infrastruktury OP D na rovné 
příležitosti a nediskriminaci, který byl během tvorby připomínkován a konzultován s Odborem 
fondů EU a dále návrh postupu hodnocení dopadů OPD projektů na rovné příležitosti a 
nediskriminaci. V souvislosti s přípravou nového programového období byla garantkou KA1 
předjednána schůzka s Odborem fondů EU, Úřadem vlády ČR a Otevřenou společností, o.p.s., k 
dalšímu naplňování horizontálních principů rovných příležitostí a nediskriminace v rámci OP D. 
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Zajištění uplatňování horizontálních principů v rámci OP D bylo i jedním z klíčových doporučení 
Genderového auditu MD, který proběhl v MD v roce 2018.  
V roce 2019 se ve dnech 4. a 5. listopadu konalo školení zaměstnanců/kyň Odboru fondů a 
vybraných zaměstnanců zapojených do OP D, kde byly prezentovány výsledky projektu „Ženy v 
dopravě“. Dva bloky školení zajistili experti z Centra dopravního výzkumu, v.v.i. (dále „CDV“) Josef 
Kocourek a Eva Adamovská.  
 
1. blok školení: Uplatnění principů ochrany rovných příležitostí, nediskriminace a sociálního 
pilíře udržitelného rozvoje v projektech OP Doprava (školitel: Eva Adamovská, CDV)  
- práce s Metodikou hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR  
- genderová analýza vybraných národních strategických dokumentů týkajících se dopravy: Dopravní 
politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050, Metodika pro přípravu plánů udržitelné 
mobility měst ČR  
 
2. blok školení: Uplatnění principů ochrany rovných příležitostí, nediskriminace a sociálního 
pilíře udržitelného rozvoje v projektech OP Doprava (školitel: Josef Kocourek, CDV)  
- vyhodnocení projektů OPD v SC 1.1 a 1.4 k zavádění bezbariérového přístupu  
- přehled skutečných i předpokládaných výstupů dokončených / schválených projektů.  
- příklady dobré praxe dalších opatření přispívajících k výše uvedeným principům (napříč všemi SC)  
 
V roce 2020 byl výstup “Ženy v dopravě” vyvěšen na webové stránky MD (Navrh-metodiky-
hodnoceni-dopadu-projektu-OPD.pdf.aspx (mdcr.cz), Ministerstvo dopravy ČR - Ministerstvo 
(mdcr.cz) a na webové stránky Operačního programu Doprava: Opd.cz - Dokumenty.  
V rámci indikátoru KA1 „Analýza institucionálního zabezpečení na MD a návrh optimalizovaného 
řešení” provedla garantka KA1 vstupní analýzu, ze které vyplynulo, že původní Pracovní skupina 
pro rovné příležitosti je nefunkční a upozornila své představené, že je třeba založit novou funkční 
Pracovní skupinu pro rovné příležitosti žen a mužů v rezortu Ministerstva dopravy. Na základě 
závazku plnění Vládní strategie pro rovnost žen a mužů na léta 2014 – 2020 a dále na základě 
usnesení vlády ČR č. 347 o Standardu pozice rezortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen 
a mužů ze dne 30. 5. 2018 bylo Ministerstvu dopravy uloženo zajistit plnění tohoto Standardu, tj. 
navrhnout a implementovat optimalizované řešení institucionálního zabezpečení rovných 
příležitostí v rezortu dopravy včetně nových požadavků na činnost Pracovní skupiny pro rovné 
příležitosti žen a mužů v rezortu Ministerstva dopravy (dále také “PSG”). Původní pracovní skupina, 
která čítala 7 členů, byla nahrazena novou, která splňuje požadavky. Dne 26. 8. 2019 byl 
Rozhodnutím ministra dopravy schválen Statut PS splňující požadavky Standardu a dne 6. 12. 2019 
byla ustavující schůzí zahájena činnost nové PS. Do PS bylo jmenováno 18 členů z Ministerstva 
dopravy a podřízených služebních orgánů z řad představených (vedení) v MD včetně členky 
odborové organizace. Existence rezortní pracovní skupiny k rovnosti žen a mužů je formálně 
ukotvena statutem a jednacím řádem. PSG byla zařazena taktéž do organizačního řádu. Garantka 
KA 1 poskytla součinnost při vytvoření nové PS rezortní koordinátorce, která je tajemnicí PSG a 
zajišťovala ve spolupráci s představenými proces ustavení nové pracovní skupiny a její činnosti. 
Garantka KA1 zpracovala informace do indikátoru „Analýza institucionálního zabezpečení v MD a 
návrh optimalizovaného řešení“.  
 
V roce 2019 poskytla také garantka KA1 součinnost rezortní koordinátorce při iniciování a realizaci 
vzdělávání zaměstnanců MD v oblasti rovných příležitostí. V roce 2019 Agenda rovných příležitostí 
(rezortní koordinátorka a garanti KA1 a KA2) ve spolupráci s externí školitelkou (JUDr. Lucia 
Zachariášová) zorganizovala celkem 3 školení k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a 
mužů pro materiály předkládané vládě ČR (prosinec 2019). Proškoleni byli noví členové Pracovní 
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skupiny pro rovné příležitosti žen a mužů v rezortu Dopravy (všichni členové a členky jsou ve funkci 
představených, proškoleni byli i členové a členky ze 4 podřízených organizací Ministerstva 
dopravy). Dále bylo školení Metodiky zahrnuto do Komplexního plánu vzdělávacích akcí 
Ministerstva dopravy pro rok 2019. Školení pro zaměstnance MD proběhlo taktéž v listopadu 2020. 
 
Zaměstnanci a zaměstnankyně Ministerstva dopravy se povinně vzdělávají v oblasti rovných 
příležitostí v rámci vstupního vzdělávání formou e-learningového kurzu „Rovné příležitosti žen a 
mužů v ČR a EU“. Všem absolventům je vydávané osvědčení o absolvování.  
V analýze institucionálního zabezpečení nechybí ani informace ohledně oznámení o vyhlášení 
výběrových řízení, která jsou díky rezortní koordinátorce a projektu OPZ psána korektním 
genderovým jazykem. V inzerci na vedoucí pozice zdůrazňuje MD podporu rovného zastoupení 
žen a mužů prostřednictvím formulace: „Ministerstvo dopravy podporuje rovnost žen a mužů a 
diverzitu na všech služebních i pracovních místech.“ Pokud jde o rozhodovací pozici, je používána 
tato formulace: „Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích 
pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.“  
 
V rámci indikátoru garantky KA1 “Analýza optimalizovaného systému institucionálního 
zabezpečení. Zhodnocení dopadu na ženy a muže ve strategických dokumentech MD 
předkládaných vládě ke schválení” byl v roce 2018 zahájen tříletý komplexní proces 
implementace generového hlediska a rovných příležitostí žen a mužů do strategických materiálu 
MD zajišťovaný zástupci agendy rovných příležitostí. 
 
Díky realizaci projektu OPZ „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související 
aktivity Ministerstva dopravy“ se garantům a rezortní koordinátorce rovných příležitostí podařilo 
v roce 2020 ve spolupráci s věcnými odbory začlenit hledisko rovných příležitostí a zohlednění 
specifických potřeb různých skupin obyvatel včetně žen, dětí, seniorů, pečujících osob nebo osob 
s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace do stěžejních strategických materiálů 
Ministerstva dopravy týkajících se fyzických osob.  
 
V roce 2018 bylo garantkami projektu OPZ naplánováno úvodní setkání se zástupci Odboru 
Strategie v MD, kde bylo projednáno zahrnutí hlediska rovnosti žen a mužů při přípravě aktualizace 
vrcholového strategického dokumentu Vlády ČR pro sektor doprava „Dopravní politika ČR pro 
období 2014-2020 s výhledem do roku 2050“ a následně možnost spolupráce při aktualizaci dalších 
strategických dokumentů MD. Na základě předchozí dohody byla navázána spolupráce s Úřadem 
vlády ČR a dne 13. listopadu 2018 proběhla konzultace zástupců Úřadu vlády ČR, Ministerstva 
dopravy a Otevřené společnosti, o.p.s., k strategickému dokumentu Dopravní politika ČR pro 
období 2014-2020 s výhledem do roku 2050.  
 
V roce 2018 byl Odborem personálním, resp. ŘO odboru a garantkami projektu OPZ předjednán 
projekt “Ženy v dopravě” s Centrem dopravního výzkumu, v.v.i., který zahrnoval také zhodnocení 
dopadu na rovné příležitosti žen a mužů ve vybraných strategických dokumentech rezortu MD.  
 
V roce 2019 zpracovaly garantka KA1 Ing. Lenka Čermáková a rezortní koordinátorka Mgr. Ilona 
Vlachová ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v.v.i., studii Ženy v dopravě, která 
poskytuje přehled o dopravním chování, potřebách a preferencích žen v dopravě. Cílem bylo 
shromáždit poznatky o rozdílném postavení a příležitostech mužů a žen v dopravě a vysvětlit, jak 
doprava ovlivňuje jejich každodenní život včetně příkladů dobré praxe. Analýza strategických 
dokumentů byla během vzniku diskutována s Odborem Strategie a po skončení projektu rozeslána 
relevantním kolegům -zpracovatelům strategických dokumentů. Na základě této analýzy pak 
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garantka KA1, rezortní koordinátorka a garant KA2 pokračovali v další diskuzi s členky PSG a dalšími 
kolegy, kteří mají na starosti materiály legislativní a nelegislativní povahy týkající se fyzických osob.  
 
V roce 2020 byla finalizována řada strategických dokumentů na další programové období. 
Garantka KA 1 ve spolupráci s kolegy pro agendu rovných příležitostí zpracovali doplnění hlediska 
rovných příležitostí žen a mužů jako uživatelů/lek dopravy a účastníků/nic dopravního provozu 
(včetně zohlednění specifických potřeb různých skupin obyvatel: žen, dětí, seniorů, pečujících osob 
nebo osob s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace) do stěžejních strategických 
materiálů týkajících se fyzických osob, a to do:  
 návrhové i analytické části Dopravní politiky ČR pro období 2021-2027 s výhledem do roku 2050;  
 návrhové i analytické části Koncepce městské a aktivní mobility 2021 -2030;  
 Koncepce veřejné dopravy 2020 – 2025, s výhledem do 2030;  
 Strategického plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů 2021-2027 s výhledem do roku 2050;  
 Národní inovační platforma/Tematická oblast 3: Doprava pro 21. století.  
 
Garantka KA1 taktéž v rámci předchozího indikátoru i indikátoru „Implementace priorit a postupů 
MD při naplňování rovnosti žen a mužů” spolupracovala v roce 2020 s rezortní koordinátorkou, 
garantem KA2 a Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV), na průzkumu o dopravním chování a 
mobilitních potřebách a preferencích české společnosti “Dopravní chování žen” a na genderových 
aspektech a genderovém třídění dat v rámci celorepublikového výzkumu CDV “Česko v pohybu”. 
Dále se podílela na spolupráci s ČSÚ a ÚVČR v oblasti genderově tříděných dat a statistik v dopravě. 
V rámci tohoto indikátoru i dalších týkajících se dobré praxe v rámci EU se garantka projektu OPZ 
27. 1. 2020 zúčastnila setkání odborníků zaměřeného na přípravu a konzultaci témat včetně 
genderu v dopravě „2020 OECD International Transport Forum Summitu“ na téma „Inovace v 
dopravě pro udržitelný rozvoj“. Cílem účasti garantky na setkání byla možnost zapojit se do 
přípravy OECD ITF Summitu, získat informace a přehled o inovacích a trendech týkajících se 
udržitelného rozvoje v dopravě a mít možnost se jako Ministerstvo dopravy zapojit do aktivit a 
odborné diskuze o inovativní, udržitelné a inkluzivní dopravě budoucnosti na mezinárodní úrovni.  
V roce 2019 taktéž garantka KA1 připravila článek do OECD International Transport Forum 
Compendia (https://www.itf-oecd.org/transport-connectivity-gender-perspective), který byl 
zaměřený na uplatňování hlediska rovných příležitostí v dopravní politice ČR, a to zejména na 
specifické potřeby žen, dětí, starších osob a osob se zdravotním postižením. Toto kompendium 
obsahovalo 19 příspěvků zástupců státního i soukromého sektoru, mezinárodních organizací i 
akademické obce z celého světa. 
 
V roce 2020 a 2021 garantka KA1 OPZ pokračovala v mezinárodní spolupráci s OECD International 
Transport Forum. Do ITF Compendia “Transport Innovation for Sustainable Development: A 
Gender Perspective” připravila příspěvek „Sustainable mobility: An inclusive future“ (Transport 
Innovation for Sustainable Development: A Gender Perspective | ITF (itf-oecd.org)) a zúčastnila se 
několika online setkání/ webinářů - vedle ITF Annual Consultation on Gender také webinářů k ITF 
k tématům “ITF work on gender and transport”, “Webinar on Reducing the Impact of Covid-19 on 
Gender Equality in Transport” a “Transport and Gender- Based Analysis Plus (GBA+)”. Vybrané 
příklady dobré praxe budou garantkou KA1 zahrnuty do analýz projektu OPZ Implementace Vládní 
strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity.  
 
V rámci indikátoru KA1 „Analýza optimalizovaného systému institucionálního zabezpečení. 
Podmínky pro kombinaci práce a rodiny zaměstnanců a zaměstnankyň v pracovním a služebním 
poměru“ se garantka KA1 zapojila do řady aktivit. V rámci Odboru personálního byl v říjnu 2019 
ustanoven tým zabývající se slaďováním soukromého a pracovního života, jehož úkolem je 
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implementovat služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 3/2019 ze dne 20. 8. 
2019, k vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s 
výkonem státní služby. Garantka K1 připravila návrh textu na intranet k postupu podávání žádostí 
o nástroje slaďování, které jsou v MD využívány: pružné, kratší a jiné rozvržení služební a pracovní 
doby, výkon státní služby či práce z jiného místa, neplacené služební či pracovní volno a umístění 
dítěte do dětské skupiny Mašinka. Společně s rezortní koordinátorkou navrhly změny týkající se 
slaďování pracovního a osobního života do Služebního řádu MD a s garantem KA2 možnosti řešení 
nastavení flexibilnějšího využívání výkonu služby/práce z jiného místa v MD. Garantka K1 dále v 
rámci Odboru personálního spolupracovala na nastavení lepších podmínek a práv na poskytování 
informací včetně možnosti vzdělávání pro zaměstnankyně/ce na mateřské a rodičovské dovolené. 
V roce 2020 v návaznosti na aktuální situaci týkající se pandemie COVID-19 iniciovala garantka KA1 
ve spolupráci s kolegy z agendy rovných příležitostí a PSG průzkum mezi představenými na téma 
„Home office 2.0: Dotazníkové šetření zkušeností představených s plošným využíváním výkonu 
služby/práce z jiného místa(tzv. home office) v MD“ a v návaznosti na něj zpracovala Analýzu 
institutu výkonu služby/práce z jiného místa jako jednoho z klíčových institutů slaďování 
podmínek pro kombinace práce a rodiny zaměstnanců a zaměstnankyň v MD. 
 
V první polovině roku 2021 garantka KA1 připravila analýzu „Zhodnocení dopadu na ženy a muže 
ve strategických dokumentech MD předkládaných vládě ke schválení“, kde shrnula východiska a 
především dvouletou činnost v rámci projektu, kdy se intenzivně věnovala implementaci a 
zohlednění hlediska rovných příležitostí žen a mužů různého věku jako uživatelů/lek dopravy i jako 
zaměstnanců/kyň dopravního sektoru ve všech relevantních strategických dokumentech MD na 
další programové období. V březnu 2021 byl garantkou KA1 zpracován návrh doplnění hlediska 
rovných příležitostí do klíčového dokumentu OP Doprava “OPD3 2021 – 2027” a zaslán Odboru 
fondů EU. V květnu 2021 byla po několika jednáních většina připomínek z návrhu doplnění 
hlediska rovných příležitostí Odborem fondů EU do dokumentu doplněna. V červnu 2021 proběhlo 
II. kolo vnitřního připomínkového řízení k dokumentu, kdy byly připomínky vznesené agendou 
rovných příležitostí akceptovány. KA1 v I. polovině roku 2021 rovněž finalizovala „Analýzu 
optimalizovaného systému institucionálního zabezpečení z hlediska podmínek pro kombinaci 
práce a rodiny zaměstnanců a zaměstnankyň MD v pracovním a služebním poměru“. Cílem 
indikátoru bylo zhodnotit flexibilní podmínky služby/práce a využívání institutů slaďování 
pracovního, osobního a rodinného života v Ministerstvu dopravy, identifikovat jejich výhody a 
limity a navrhnout optimalizované řešení a doporučení pro oblast slaďování osobního života 
zaměstnankyň a zaměstnanců MD s výkonem služby/práce do budoucna a zároveň podpořit 
vnímání MD jako atraktivního zaměstnavatele. KA1 se zaměřila zejména na podporu plošnějšího a 
flexibilnějšího využívání výkonu služby/práce z jiného místa pro všechny zaměstnance a 
management MD/RD a podporu rodičů. Jako součást indikátoru bylo zrealizováno a vyhodnoceno 
dotazníkové šetření „Home office 2.0: Dotazníkové šetření zkušeností představených s plošným 
využíváním výkonu služby/práce z jiného místa (tzv. home office) v MD“, které bylo v květnu 2021 
zveřejněno na intranetu i internetových stránkách MD. 
 
Personální zabezpečení KA2:  
V 1. monitorovacím období se nepodařilo obsadit pozici garanta/ky klíčové aktivity 2. Na základě 
výběrového řízení byl uzavřen na dobu určitou podle pracovněprávních předpisů od 1. července 
2018 pracovní poměr a následně na základě výběrové řízení byl od 1. listopadu 2018 uzavřen 
služební poměr na dobu určitou do 31. října 2019 na systemizované služební místo 
Garanta/garantky klíčové aktivity 2 - ministerského rady. Ve třetím monitorovacím období a pozici 
KA2 došlo k personální změně. Původní garantce byl ukončen služební poměr k 31. 7. 2019. 
Původní zaměstnankyně KA2 se stala rezortní koordinátorkou pro rovné příležitosti žen a mužů 
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MD. Na základě úspěšného výběrového řízení byl 16. 9. 2019 uzavřen nový služební poměr na 
pozici KA2.  
 
Hned po nástupu dostala garantka KA2 na starost realizaci indikátoru Genderový audit na MD ve 
spolupráci s externím subjektem. Garantka KA2 se podílela na přípravě analytické části 
genderového auditu s externím dodavatelem, spolu s KA1 na rešerži on-line dotazníkového šetření 
i Závěrečné zprávy z genderového auditu. V srpnu 2018 byl zájemcům a zájemkyním z řad 
představených vysvětlen průběh genderového auditu a kontext aktivit, v jejichž rámci se 
genderový audit na ministerstvu uskuteční. Při realizaci genderového auditu byly využity metody 
sběru a analýzy dat, mezi které patřila obsahová analýzu interních dokumentů, podkladových 
materiálů a veřejně přístupných informací, sběr kvantitativních dat prostřednictvím on-line 
dotazníku, sběr kvalitativních dat prostřednictvím osobních a telefonických individuálních 
rozhovorů a skupinových diskusí (skupina zaměstnanců a zaměstnankyň, skupina představených, 
skupina osob aktuálně čerpajících mateřskou či rodičovskou dovolenou). Do genderového auditu 
byly zahrnuty cíle organizace, institucionální zabezpečení politiky genderové rovnosti, pracovní 
prostředí, personální politika, platová politika, slaďování osobního a pracovního života, kultura 
organizace a vztahy na pracovišti. Na počátku roku 2019 došlo k předání 3 výtisků Závěrečné 
zprávy z genderového auditu v Ministerstvu dopravy a originál Osvědčení o realizaci genderového 
auditu. Závěrečný výstup této klíčové aktivity představil auditorský tým na VI. schůze Grémia řízení 
pro systém kvality v Ministerstvu dopravy, státní tajemník představil výstupy genderového auditu 
na poradě ministra.  
 
Garantka zpracovala také návrh Implementačního plánu genderového auditu. Doporučená 
opatření z Personální politiky, Platové politiky, Institucionálního zabezpečení politiky genderové 
rovnosti, Slaďování osobního a pracovního života a Kultury organizace a vztahy na pracovišti jsou 
také součástí jednotlivých analýz klíčových garantů projektu OPZ.  
 
Zaměstnanec na projektové pozici KA 2 (dále jen KA 2) v rámci indikátoru projektu Závěrečná 
zpráva o vyhodnocení statistických údajů a vyhodnocení údajů resortních - anonymizovaných 
statistik zejména s ohledem na rozdíl v odměňování žen a mužů spolu s rezortní koordinátorkou 
Mgr. Ilona Vlachovou inicioval provedení průzkumu (Dopravní chování žen – Centrum dopravního 
výzkumu) o dopravním chování, mobilitních potřebách a preferencích české společnosti se 
zaměřením na rozdíly utvářené genderovými, sociálními, věkovými, vzdělanostními aj. rozdíly. 
Výsledky průzkumu jsou implementovány do koncepčních materiálů rezortu dopravy, zejména 
agendy plánování výstavby dopravní infrastruktury (koncepce dopravní politiky, koncepce 
udržitelných měst, koncepce veřejné dopravy, aj.). KA 2 spolupracuje s Centrem dopravního 
výzkumu i na vyhodnocení celorepublikového výzkumu (Česko v pohybu), jehož některé části také 
mapují a genderově třídí data o chování české populace s ohledem na mobilitu, včetně otázek 
bezpečnosti.  
 
V rámci indikátoru Závěrečná zpráva o vyhodnocení statistických údajů a vyhodnocení údajů 
resortních - anonymizovaných statistik zejména s ohledem na rozdíl v odměňování žen a mužů 
bylo pokračováno v analýze platů dle třídy, stupně, pohlaví, funkce a služebního hodnocení, která 
úzce souvisí s osobním příplatkem st. zaměstnance. Ve spolupráci s ČSÚ a ÚV ČR se podařilo do 
statistické Ženy a muži v datech 2020 získat a publikovat genderová data. Jedná se o statistiky 
získané z Centrálního registru řidičů, které se zaměřují na držitele platných řidičských průkazů 
podle pohlaví, věku a kraje k 31. 12. 2019.  
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V rámci indikátoru Analýza vývoje struktury zaměstnanců a zaměstnankyň dle funkce, 
pracovního zařazení a pohlaví za dobu trvání projektu byla zpracována struktura 
zaměstnanců/kyň MD z hlediska věku, platových tříd/stupňů a zastoupení ve vedoucích pozicích 
rezortu po dobu projektu, tedy 2018 - 2020. Zaměřili jsme se i na odchody zaměstnanců/kyň na 
mateřskou/rodičovskou dovolenou a na výkon služby/práce z jiného místa (home office). Data, 
která bylo možno genderově třídit, jsme dále porovnali za jednotlivé roky a pokusili se vyvodit 
závěry týkající se tendencí vývoje ve všech výše jmenovaných oblastech. Setříděná data, závěry 
analýzy a její doporučení je možné, spolu s dalšími analýzami, které jsou výstupy našeho projektu, 
využít k implementaci konkrétních opatření v rámci agendy rovnosti žen a mužů.  
 
V rámci indikátoru Závěrečná zpráva o výsledcích šetření výskytu sexuálního obtěžování na 
pracovišti a popisu přijatých opatření KA2 vypracoval v roce 2019 analýzu, která se týká 
institucionálního a normativního zakotvení agendy spojené s řešením případů sexuálního 
obtěžování a obecně diskriminace. Spolu s rezortní koordinátorkou Mgr. Ilonou Vlachovou v roce 
2020 sestavil a realizoval dotazník v MD, který vychází z doporučené verze poskytnuté Úřadem 
vlády a zjišťuje výskyt sexuálního obtěžování. Dotazník umožnil zjistit existenci, rozptyl a intenzitu 
různých forem obtěžování na pracovišti. V rozsáhlé analýze, která bude přiložena k závěrečné 
zprávě projektu, KA2 popsal zjištění o existenci sexuálního obtěžování a navrhl sadu opatření, 
která mají sexuální obtěžování pomoci řešit. 
 
Vzhledem k indikátoru Závěrečná zpráva o přehledu agend, v nichž byla při jednáních v 
pracovních orgánech Rady EU a Evropské komise zohledněna rovnost žen a mužů jako průřezové 
téma KA2 analyzoval zprávy ze zahraničních (EU) cest a došel ke zjištění, že MD v tomto ohledu 
nevyvíjí prakticky žádnou činnost, tj. že zástupci MD v orgánech EU nezohledňují agendu rovnosti 
žen a mužů. Indikátor byl nastaven v návaznosti na Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády 
při prosazování rovnosti žen a mužů (2017), příslušný bod ovšem později z opatření „vypadl“. KA 2 
se proto zaměřuje na příbuzné téma a gendu, která se týká budoucí pozice MD v průběhu českého 
předsednictví v Radě EU 2022 a na konsekvence týkající se agendy rovných práv v dopravě. 
Analytická práce se v tomto ohledu soustředí zejména na možnosti MD pozitivně ovlivnit realizaci 
cílů gender mainstreamingu v širším kontextu mezinárodní politiky.  
KA2 se průběžně podílí na uplatňování genderového hlediska v koncepčních a strategických 
materiálech a řeší agendu spojenou s genderovou diskriminací (mj. kauza autoškol a sexuálního 
obtěžování). 

 

KA 2 se podílel na řešení genderové diskriminace (mj. kauza autoškol a sexuálního obtěžování). 
Analýza vývoje struktury zaměstnanců a zaměstnankyň byla finalizována v březnu roku 2021. 
Cílem této analýzy bylo nahlédnout strukturu zaměstnanců/kyň MD z hlediska věku, platových 
tříd/stupňů a zastoupení ve vedoucích pozicích rezortu. Zaměřili jsme se i na odchody 
zaměstnanců/kyň na mateřskou/rodičovskou dovolenou a na výkon služby/práce z jiného místa 
(home office). Indikátor Závěrečná zpráva o vyhodnocení statistických údajů a vyhodnocení údajů 
resortních byla finalizována v květnu 2021. Analytická část práce se věnuje vývoji průměrného 
platu na ministerstvu. Detailněji se zaměřuje na vývoj jeho jednotlivých složek v průběhu let 2018-
2020. Zvláště je pak rozebrán vývoj platového tarifu, příplatku za vedení, osobního příplatku a 
služebního hodnocení vzhledem k přiznávaným odměnám a jejich proměnu v daném časovém 
období. Součástí jsou statistické výsledky 2 průzkumů (Ženy v dopravě, Dopravní chování žen) a 
spolupráce s ČSÚ, jež vedla k vytvoření samostatné kapitoly doprava v ročence Zaostřeno na ženy 
a muže. V rámci indikátoru Závěrečná zpráva o výsledcích šetření výskytu sexuálního obtěžování 
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na pracovišti a popisu přijatých opatření KA2 prezentoval výsledky výzkumu sexuálního obtěžování 
na Pracovní skupině pro rovné příležitosti MD. 
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IMPLEMENTACE PRIORIT A POSTUPŮ PRACOVNÍ SKUPINY  PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN 
A MUŽŮ V REZORTU MD PŘI NAPLŇOVÁNÍ ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ  

Pracovní skupina pro rovné příležitosti žen a mužů v rezortu Ministerstva dopravy byla zřízena na 
základě bodu III. usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2009 č. 964 k Souhrnné 
zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen v roce 2008. 

Je stálou Pracovní skupinou v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů a zahrnování hlediska 
rovnosti žen a mužů do politik a materiálů legislativní a nelegislativní povahy v rezortu dopravy. 
Jejími hlavními dokumenty jsou Statut pracovní skupiny a jednací řád. 

Pracovní skupina projednává a doporučuje základní koncepční směry postupu Ministerstva 
dopravy a celého rezortu při prosazování rovnosti žen a mužů. 
 

ORIENTAČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN A MUŽŮ 
V REZORTU MINISTERSTVA DOPRAVY NA OBDOBÍ 05/2021–04/2022 

1.  Oblast Institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů v rezortu MD 
 Připravit a projednat Rezortní koncepci podpory rovnosti žen a mužů MD 2021–2030 

s Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR. 
 Spolupracovat s Pracovními skupinami jiných resortů a vyměňovat si s nimi příklady dobré 

praxe.  
 
2. Oblast vzdělávání 

 Podporovat vzdělávací aktivity zaměřené na rozpoznávání a potírání nevhodného chování na 
pracovišti. 

 Doporučit posílit mechanismy na podporu transparentnosti a snižování rozdílů v odměňování 
žen a mužů. Doporučit, aby vedoucí zaměstnanci absolvovali školení ke snižování gender pay 
gap, např. e-learningový kurz MPSV Rovná odměna. 
 

3. Oblast na podporu slaďování rodinného/osobního a pracovního života 
 Věnovat pozornost zaměstnankyním/zaměstnancům na mateřské/rodičovské dovolené, 

zejména přispívat k   
a) informovanosti zaměstnankyň/zaměstnanců na mateřské/rodičovské dovolené o možnostech 
úpravy služební/pracovní doby, výkonu služby/práce z jiného místa (tzv. home office), 
možnostech práce na částečný úvazek, 
b) informovanosti zaměstnankyň/zaměstnanců na mateřské/rodičovské dovolené o podmínkách 
provozu Dětské skupiny Mašinka a volné kapacitě, 
c) možnostem účasti zaměstnankyň/zaměstnanců na mateřské/rodičovské dovolené ve 
vzdělávání formou e-learningu, kurzů, konferencí. 
 Podpořit realizaci dotazníkového šetření pro zaměstnankyně/ce na mateřské a rodičovské 

dovolené s cílem většího zapojení a informování těchto zaměstnankyň/ců, např. formou 
informačních e-mailů 

 Podporovat komunikaci/informovanost o možnostech využití flexibilních forem služby/práce - 
vytvoření záložky na intranetu a aktualizaci na webových stránkách o slaďovacích opatřeních, 
které jsou na MD k dispozici (výčet možných opatření, jejich popis, včetně výhod i rizik, stručný 
popis postupu zažádání o konkrétní opatření). 
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4. Oblast řízení lidských zdrojů  

 Klást důraz na informovanost zaměstnanců/kyň na intranetu i webu vůči negativnímu 
pracovnímu chování  

 Podpořit realizaci genderových auditů v PO a dalších organizacích v rezortu dopravy 
stanoviskem pro služební orgán. 

 Podporovat diverzitu v rozhodovacích pozicích včetně realizace dotazníkového šetření 
v podřízených organizacích. 

 
5. Oblast sběru genderových dat 

 Zaměřit se na sběr dat na téma senioři 65+ a doprava a rodiče s malými dětmi 
 

6. Různé 

 Otevřít diskuzi nad tématem „pozitivní diskriminace žen a etnik v portfoliu letecké společnosti“ 
- tzv. kvóty, např. 
https://unitedaviate.com/aviate-program-career-paths/united-aviate-academy/ - odstavec 
s názvem Diversity at the forefront 

 Podporovat komunikaci a realizaci osvětových aktivit (včetně online osvětových aktivit) 
týkajících se rovných příležitostí žen a mužů v dopravě včetně osob s omezenou schopností 
pohybu, orientace a komunikace i rovných příležitostí pro zaměstnance rezortu dopravy. 

 

 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

V rámci tohoto indikátoru i dalších týkajících se dobré praxe v rámci EU se garantka projektu 
OPZ Ing. Lenka Čermáková 27. 1. 2020 zúčastnila setkání odborníků zaměřeného na přípravu a 
konzultaci témat včetně genderu v dopravě „2020 OECD International Transport Forum Summitu“ na 
téma „Inovace v dopravě pro udržitelný rozvoj“. Cílem účasti garantky na setkání byla možnost zapojit 
se do přípravy OECD ITF Summitu, získat informace a přehled o inovacích a trendech týkajících se 
udržitelného rozvoje v dopravě a mít možnost se jako Ministerstvo dopravy zapojit do aktivit a odborné 
diskuze o inovativní, udržitelné a inkluzivní dopravě budoucnosti na mezinárodní úrovni.  

V roce 2019 taktéž garantka KA1 připravila článek do OECD International Transport Forum 
Compendia (Transport Connectivity: A Gender Perspective | ITF (itf-oecd.org)), který byl zaměřený na 
uplatňování hlediska rovných příležitostí v dopravní politice ČR, a to zejména na specifické potřeby žen, 
dětí, starších osob a osob se zdravotním postižením. Toto kompendium obsahovalo 19 příspěvků 
zástupců státního i soukromého sektoru, mezinárodních organizací i akademické obce z celého světa.4 
 
V roce 2020 a 2021 garantka KA1 OPZ pokračovala v mezinárodní spolupráci s OECD International 
Transport Forum. Do OECD ITF Compendia “Transport Innovation for Sustainable Development: A 
Gender Perspective” připravila příspěvek „Sustainable mobility: An inclusive future“ 5   (Transport 
Innovation for Sustainable Development: A Gender Perspective | (Transport Innovation for Sustainable 
Development: A Gender Perspective | ITF (itf-oecd.org)) a zúčastnila se několika online setkání/ 
                                                                 
4  OECD ITF Compendium: Transport Connectivity A Gender Perspective, ITF: 2019, s. 12-13 (dustupné z: 
transport-connectivity-gender-perspective.pdf (itf-oecd.org))  
5 OECD ITF Compendium: Transport Innovation for Sustainable Development: A Gender Perspective, ITF: 2021, 
s. 27-28.  
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webinářů - vedle ITF Annual Consultation on Gender také webinářů k ITF k tématům “ITF work on 
gender and transport”, “Webinar on Reducing the Impact of Covid-19 on Gender Equality in Transport” 
a “Transport and Gender- Based Analysis Plus (GBA+)”.  
 


