
Materiál byl zpracován v rámci projektu Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity 
Ministerstva dopravy“, registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006289, který byl financován z Operačního 
programu Zaměstnanost. 

 

 

 

 

ANALÝZA VÝVOJE 

STRUKTURY ZAMĚSTNANCŮ A 

ZAMĚSTNANKYŇ 

MINISTERSTVA DOPRAVY 

V LETECH 2017–2020      

 

Mgr. Bc. Ilona Vlachová 

Mgr. Vít Strobach, Ph.D. 



 

 

OBSAH 

ÚVOD ............................................................................................................................................... 1 

INSTITUCIONÁLNÍ A NORMATIVNÍ RÁMEC ANALÝZY .................................................................................... 2 
ZPRACOVÁNÍ DAT .............................................................................................................................. 3 

MINISTERSTVO DOPRAVY 2017 ....................................................................................................... 5 

ZASTOUPENÍ MUŽŮ A ŽEN V ROZHODOVACÍCH POZICÍCH ............................................................................ 7 
STÁTNÍ ZAMĚSTNANCI/ZAMĚSTNANKYNĚ, SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ, PLATOVÉ TŘÍDY A STUPNĚ ................................ 9 
VĚKOVÁ STRUKTURA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ...................................................................................... 11 

ZASTOUPENÍ MUŽŮ A ŽEN V ROZHODOVACÍCH POZICÍCH .......................................................................... 12 
ZAMĚSTNANCI NA PRACOVNÍ POMĚR 2017 .......................................................................................... 13 

ZAMĚSTNANCI NA MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ ......................................................................... 14 

MINISTERSTVO DOPRAVY 2018 ................................................................................................. 15 

STÁTNÍ ZAMĚSTNANCI/ZAMĚSTNANKYNĚ A SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ ................................................................ 17 

VĚKOVÁ STRUKTURA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ...................................................................................... 19 
ZASTOUPENÍ MUŽŮ A ŽEN V ROZHODOVACÍCH POZICÍCH .......................................................................... 20 

ZAMĚSTNANCI NA PRACOVNÍ POMĚR 2018 .......................................................................................... 23 
ZAMĚSTNANCI NA MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ ......................................................................... 24 
VÝKON SLUŽBY Z JINÉHO MÍSTA .......................................................................................................... 24 

MINISTERSTVO DOPRAVY 2019 ................................................................................................. 25 

STÁTNÍ ZAMĚSTNANCI/ZAMĚSTNANKYNĚ, SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ, PLATOVÉ TŘÍDY A STUPNĚ .............................. 27 
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MD DLE ZPRÁVY EX POST HODNOCENÍ RIA ........................................................ 28 

VĚKOVÁ STRUKTURA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ...................................................................................... 31 
ZASTOUPENÍ MUŽŮ A ŽEN V ROZHODOVACÍCH POZICÍCH  ......................................................................... 32 

ZAMĚSTNANCI NA PRACOVNÍ POMĚR 2019 .......................................................................................... 33 
ZAMĚSTNANCI NA MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ ......................................................................... 35 
VÝKON SLUŽBY Z JINÉHO MÍSTA........................................................................................................... 35 

MINISTERSTVO DOPRAVY 2020 ................................................................................................. 35 

STÁTNÍ ZAMĚSTNANCI/ZAMĚSTNANKYNĚ, SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ, PLATOVÉ TŘÍDY A STUPNĚ .............................. 40 
VĚKOVÁ STRUKTURA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ...................................................................................... 40 

ZASTOUPENÍ MUŽŮ A ŽEN V ROZHODOVACÍCH POZICÍCH .......................................................................... 42 
ZAMĚSTNANCI NA PRACOVNÍ POMĚR 2020 .......................................................................................... 44 

ZAMĚSTNANCI NA MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ ......................................................................... 46 
VÝKON SLUŽBY Z JINÉHO MÍSTA .......................................................................................................... 46 

ZÁVĚRY ........................................................................................................................................... 46 

NÁVRHY OPATŘENÍ NA ZLEPŠENÍ .................................................................................................. 48 



1 

 

ÚVOD  

 

Analýza struktury zaměstnanců/kyň Ministerstva dopravy (dále jen „MD“) vznikla na půdorysu 
projektu „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 Klíčové aktivity projektu vycházejí 
z naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 a Akčního plánu pro 
vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018. Jedním z jeho 
hlavních cílů je vytvoření celistvé a funkční institucionální struktury v rámci MD pro prosazování 
politiky rovnosti žen a mužů, prostřednictvím níž bude zajištěno systematické uplatňování rovnosti 
žen a mužů a implementace genderového mainstreamingu. Projekt má mj. podpořit vyrovnané 
zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích a navrhnout pozitivní opatření v rámci výběrových 
řízení. Cílem projektu je rovněž podpora efektivního slaďování pracovního, soukromého a rodinného 
života pro ženy a muže ve služebním a pracovním poměru. 

Abychom mohli přistoupit k zavádění konkrétních opatření, která pomohou uplatnit principy 
rovných práv žen a mužů, je zapotřebí znát data a analyzovat současný stav instituce, tj. Ministerstvo 
dopravy. Prostředí, v němž se pohybujeme, tj. jednak určitý právní a obecně normativní rámec a na 
druhé straně sociální struktura instituce, vychází z kontextu celkové situace České republiky. I díky 
současným výzkumům víme, že legislativně – normativní rámec je, přes své explicitní ústavní 
zakotvení rovných práv občanů, stále spoluutvářen patriarchálními představami o kultuře a 
společnosti. Tento fakt souvisí mj. s tradičně malý zastoupením žen v zákonodárných sborech a 
v dalších mocenských a politických institucích, včetně lobbystických a zájmových skupin a vedení 
velkých státních a soukromých podnikatelských subjektů. 

Důležitým faktorem, který ztěžuje analytickou činnost i správné zacílení politik, jsou chybějící 
data. Víme například, že tzv. gender pay gap, tedy průměrný rozdíl ve mzdách mezi ženami a muži, 
dlouhodobě překračuje v České republice hladinu 20 %, což je ve srovnání zemí EU jeden 
z nejhorších výsledků. Průměrná hodnota se v rámci EU drží o 5 % níže.2 Víme rovněž, že na obecné 
rovině platí tvrzení, že ženy jsou ve vedoucích funkcích ekonomického i politického světa velmi 
významně podreprezentované.3 Nevíme ovšem přesná, genderově strukturovaná data o státním a 
veřejném sektoru jako celku ani o jednotlivých orgánech státní správy a to, ať už se týká zastoupení 
žen ve vedoucích pozicích či dalších ukazatelích, které indikují strukturální nerovnosti.  

                                                      
1 Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006289. Více informací zde: 

https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Rovne-prilezitosti/Projekt-Implementace-Vladni-strategie-pro-rovnost.  
2 Srv. https://www.rovnaodmena.cz/rovne-odmenovani/gender-pay-gap; z hlediska potřeby analýzy aktuálních 

dat už poněkud zastaralé, ovšem v obecných tvrzeních stále platné závěry studie autorského kolektivu kolem Aleny 
Křížkové uvádí: „Česká republika je zemí s jednou z nejvyšších úrovní nerovností v odměňování žen a mužů na stejné 
pracovní pozici a na stejném pracovišti. Zatímco v zemích západní Evropy se nerovnosti v odměňování žen a mužů na 
stejné pracovní pozici pohybují nejvýše okolo 5 %, v České republice jsou ženy za stejnou práci u stejného 
zaměstnavatelské organizace odměňovány v průměru o 11 % méně než muži.“ Viz Alena Křížková, Kristýna Pospíšilová, 
Hana Maříková, Romana Marková Volejníčková, Rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR Pracoviště, zaměstnání, stejná 
práce a rozklad faktorů (MPSV, 2018). 

3  Viz Gender Equality Index: https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/domain/power/CZ 
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Cílem této analýzy je nahlédnout strukturu zaměstnanců/kyň MD z hlediska věku, platových 
tříd/stupňů a zastoupení ve vedoucích pozicích rezortu v letech 2017 –2020. Zaměříme 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. 

 

INSTITUCIONÁLNÍ A NORMATIVNÍ RÁMEC ANALÝZY 

Ministerstvo dopravy 

MD je součástí ústřední státní správy a tak i jedním z vrcholů státní moci. V čele ministerstva je člen 
vlády, který je jmenován prezidentem republiky na návrh předsedy vlády. Stejný proces probíhá i v 
případě odvolání ministra. Základní právní normou vymezující obecně působnost je zákon č. 2/1969 
Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zřízení ministerstev“), často nazývaný „kompetenční zákon“. 
Ministerstvo dopravy je dle § 17 ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy a odpovídá za 
tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. 

 

Zákon o státní službě, č. 234/2014 Sb., o státní službě 

Zákon o státní službě (dále jen „ZSS“) je samostatným veřejnoprávním kodexem, který vyjadřuje 
potřebu svébytné úpravy zaměstnaneckých vztahů ve státní správě. U příslušných ustanovení přímo 
odkazuje na zákoník práce. Vztah zákona o státní službě a zákoníku práce je třeba také hledat v 
rovině osobní působnosti obou předpisů. Zákon o státní službě totiž taxativně určuje v § 1 odst. 1 
písm. a) okruh osob, na něž se působnost zákona vztahuje. Jedná se o státní zaměstnance, kteří jsou 
definováni jako fyzické osoby, přijaté do služebního poměru a zařazené na služební místo či 
jmenované na služební místo představeného. Zákon o státní službě zároveň v § 2 odst. 1 uvádí 
osoby, jež jsou z jeho působnosti vyňaty. Tyto osoby tudíž nebudou nikdy ve služebním poměru a 
jejich zaměstnanecký vztah se bude řídit výlučně zákoníkem práce. 

 

Služební poměr 

Služební poměr je poměrem fyzické osoby k zaměstnavateli, kterým může být výhradně stát nebo 
jeho organizační složka. Služební poměr není podřízen režimu a právní úpravě zákoníku práce, jeho 
téměř komplexní úprava je obsažena v zákoně o státní službě. V otázce některých institutů ZSS na 
zákoník práce odkazuje. Typické odkazy na zákoník práce nalezneme ve vztahu k úpravě pracovní 
doby, přesčasové práce, dovolené, překážkám ve službě na straně státního zaměstnance, k rozsahu 
pracovních úlev při zvyšování vzdělání státního zaměstnance, mateřské a rodičovské dovolené, či k 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Ustanoveními zákoníku práce se řídí i odpovědnost státního 
zaměstnance za škodu a odpovědnost služebního úřadu za škodu vzniklou státnímu zaměstnanci, 
jakož i zabezpečení státního zaměstnance při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Na rovné 
zacházení a zákaz diskriminace ve služebním poměru se ustanovení zákoníku práce použijí obdobně. 
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Soudy označují služební poměr za specifický státně zaměstnanecký poměr veřejného práva. Z 
pohledu vzniku, změny či skončení služebního poměru se jedná jednoznačně o právní vztah 
veřejného práva.  

 

Systemizace 

Služební místa všech státních zaměstnanců a představených jsou zařazena do systemizace 
služebních míst. Na každém systemizovaném služebním místě může službu nebo činnosti, které jsou 
službou podle § 5 zákona o státní službě vykonávané v pracovním poměru podle § 178 zákona 
o státní službě, vykonávat pouze jeden státní zaměstnanec nebo zaměstnanec v pracovním poměru. 
Systemizace je nástrojem, kterým má být zajištěn řádný výkon působnosti služebního úřadu, a také 
nástrojem sloužícím k odstranění možnosti neodůvodněných zásahů do personálních struktur státní 
správy. Systemizace vychází ze závazných pravidel pro organizaci služebních úřadů (tato pravidla 
jsou stanovena v nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu) a pro 
každý služební úřad stanoví následující údaje: 

• počet služebních míst státních zaměstnanců, kteří nejsou představenými, klasifikovaných 
platovými třídami, 

• počet služebních míst představených klasifikovaných platovými třídami, 

• objem prostředků na platy státních zaměstnanců, 

• počet služebních míst, u kterých je s ohledem na ochranu veřejného zájmu nezbytným 
požadavkem státní občanství České republiky,  

• počet služebních míst, u kterých se stanoví zákaz konkurence (zákaz se po skončení 
služebního poměru přímo nebo nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo 
být jejich společníkem nebo členem v oboru, který je shodný s příslušným oborem služby, nebo být 
v pracovním nebo obdobném poměru k podnikateli v takovém oboru).  

Obdobný postup platí i pro schvalování systemizace pracovních míst zaměstnanců ve správním 
úřadu, případně jejích změn.  
 

Státní tajemník 

Významnou funkci v oboru státní služby plní státní tajemník, jehož jmenuje vláda na návrh 
příslušného ministra či vedoucího Úřadu vlády ČR. Jeho funkční období trvá 5 let a zajišťuje 
především organizační věci týkající se státní služby, odměňování státních zaměstnanců a řeší 
pracovněprávní vztahy zaměstnanců.

 

ZPRACOVÁNÍ DAT  

 
Personální informační systém  



4 

 

MD v době analýzy využívalo pro personální a mzdovou agendu program EGJE společnosti Elanor 
spol. s. r. o. Personální informační systém spravuje Odbor personální, který ho má v plné kompetenci.  

Mzdový a personální systém Elanor Global Java Edition zahrnuje evidenci všech personálních dat 
i všech personálních činností. Rovněž umožnuje sledovat docházku. Umožňuje vést evidenci o 
uchazečích. Dále umožňuje spravovat benefity, hodnocení pracovníků, lékařské prohlídky, BOZP, 
strukturu organizace i popisy pracovních míst. Samostatný portál pro pracovníky. Systém EGJE nabízí 
webový HR portál pro pracovníky a manažery. Ovládání nevyžaduje znalost ovládání samotného 
personálního informačního systému. Portál nabízí náhled personálních dat, žádosti o schválení 
absence, žádosti o schválení účasti na vzdělávacích aktivitách, žádosti o změny dat. Společnost 
zabezpečuje přenos všech dat do nového systému. Systém je zajištěn zejména pomocí nastavení 
přístupových práv, které zamezí jak neoprávněnému přístupu, tak úniku/ztrátě informací. 

Zpracovatelé dokumentu nezískali pro analýzu od Odboru personálního oprávnění k přístupu do 
systému, ale jednotlivé anonymizované sestavy jí byly zasílány pravidelně k 1. 1. 2018, 1. 7. 2018, 1. 1. 
2019, 1. 7. 2019, 1. 1.2020 a 1. 9.2020.  Zpracování dat probíhalo ručně v tabulkovém procesoru firmy 
Microsoft MS Excel. 

 

Informační systém o státní službě 

Dalším cenným systémem pro státní správu je informační systém o státní službě (zkratka „ISoSS“). 
Účelem tohoto informačního systému je vedení údajů nezbytných pro správu organizačních věcí služby 
a služebních vztahů v rámci služebních úřadů i mezi nimi a činění některých úkonů podle ZSS. Skládá se 
ze čtyř modulů, a to rejstříku státních zaměstnanců, evidence obsazovaných služebních míst, portálu 
pro přihlašování na úřednickou zkoušku a evidence uskutečněných úřednických zkoušek. Rejstřík 
státních zaměstnanců obsahuje údaje o státním zaměstnanci, a to např. jméno a příjmení, datum 
narození, státní občanství, či evidenční číslo státního zaměstnance. Správu tohoto systému zajišťuje 
Ministerstvo vnitra. Ovšem ani do tohoto systému neměli zpracovatelé pro tvorbu analýz umožněn 
přístup. 
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Ministerstvo dopravy 2017 

 
V roce 2017 zajišťovalo státní správu 14 ministerstev. Ministerstvo dopravy mělo v čele ministra  
Ing. Dana Ťoka. Ministerstvo dopravy se ke dni 1. 7. 2018 členilo na: 

1) 8 sekci:  

Z celkového počtu 8 sekcí byl jeden neobsazen a v jednom na řídicí pozici seděla žena. 

Sekce legislativně právní 
Sekce infrastruktury, civilního letectví a kosmických aktivit (tato sekce byla k 31. 12. 2017 
zrušena) 
Sekce dopravní 
Sekce 1. náměstka 
Sekce státního tajemníka 
Sekce vnějších vztahů - žena 
Sekce náměstka člena vlády 
Sekce náměstka člena vlády – neobsazeno 
 

2) 23 odborů (vč. Kanceláře státního tajemníka) 

Z celkového počtu 23 odborů byly k 1. 7. 2017 neobsazeny 4 odbory a 1 oddělení, a to:  

Odbor auditu, kontroly a dozoru 
Odbor pozemních komunikací 
Odbor legislativy 
Odbor vnitřní správy 
Kancelář státního tajemníka 
 

Na třech odborech stály ve funkci ředitelek ženy, jednalo se o odbory: 

Odbor financí a ekonomiky  
Odbor Kancelář člena vlády  
Odbor personální  
 

3) 63 oddělení (vč. Dětské skupiny) 

Z celkového počtu 63 oddělení bylo čtrnáct vedeno ženou. Jednalo se o tato oddělení: 

Oddělení zahraničních vztahů  
Oddělení podpory veřejných zakázek 
Oddělení dopravní legislativy 
Oddělení účetnictví 
Oddělení technické pomoci a podpůrných činností OP 
Oddělení správního řízení v silničním provozu 
Oddělení interního auditu 
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Oddělení státní správy 
Oddělení personální práce a vzdělávání 
Oddělení náhrad škod 
Oddělení územního plánu 
Oddělení rozvoje železniční a kombinované dopravy 
Oddělení personální práce a vzdělávání 
Oddělení kontrol a nesrovnalosti – rodičovská dovolená 
 

Čtyři místa na pozici vedoucího oddělení nebyla obsazena. Jednalo se o tato oddělení: 
Oddělení provozu ICT 
Oddělení nákladní dopravy a státního odborného dozoru 
Oddělení kvalifikací řidičů, státního odborného dozoru a koncepcí 
Oddělení koordinace záležitostí EU 
 

4) K červenci 2017 vznikla následující oddělení:  

Kancelář státního tajemníka (60060) 
Oddělení kvalifikací řidičů, státního odborného dozoru a koncepcí (30163) 
Dětská skupina (60013) 
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ZASTOUPENÍ MUŽŮ A ŽEN V ROZHODOVACÍCH POZICÍCH 

 

Ve Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020, která tvoří rámec pro 
uplatňování politiky rovnosti žen a mužů v České republice, je jednou z hlavních strategických oblastí 
Vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích. Touto problematikou se zabývá Výbor pro 
vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích, který je poradním orgánem Rady 
vlády pro rovnost žen a mužů. Hlavním cílem Vládní strategie je dosažení míry zastoupení žen v 
rozhodovacích pozicích ve veřejné i soukromé sféře minimálně na úrovni 40 %. Je však zřejmé, že 
stanoveného cíle se do konce roku 2020 nepodaří ve všech rezortech s největší pravděpodobností 
dosáhnout. Nízké zastoupení žen v rozhodovacích pozicích je tak nadále jedním z hlavních příčin 
špatných výsledků ČR v indexech srovnávajících úroveň rovnosti žen a mužů na evropské a mezinárodní 
úrovni. 

Z výzkumů vyplývá, že na českém pracovním trhu stále přetrvává nerovnoměrné zastoupení žen 
a mužů v hierarchii organizací (vertikální segregace) i jednotlivých pracovních sektorech (horizontální 
segregace). Relativně vysoká míra vertikální genderové segregace přetrvávala v uplynulém roce i v 
rámci širšího vedení ministerstev ČR. V roce 2017 z celkového počtu 101 náměstků a náměstkyň 
zastávalo tuto pozici 26 žen. Pozici státní tajemnice vykonávala v roce 2017 pouze jedna žena (na 
MMR). Nadále také platí pravidlo, že směrem dolů v hierarchii rozhodovacích pozic ve státní správě 
relativní zastoupení žen roste – zastoupení žen na úrovni ředitelek a ředitelů odborů bylo 159 žen z 
celkového počtu 484, což odpovídá 32% zastoupení – tedy stejnému podílu jako v roce 2016. V 
souvislosti s pozicemi vedoucích oddělení téměř všechny resorty splnily alespoň 30% hranici zastoupení 
žen. Přesnější údaje o zastoupení žen v rozhodovacích pozicích zveřejnil náměstek ministra vnitra pro 
státní službu ve Výroční zprávě o státní službě za rok 2017.  

 

Graf č. 1 Zaostřeno na ženy a muže 2017 
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Graf č. 2 podrobně ukazuje procentuální zastoupení mužů a žen na rozhodovacích pozicích 
v Ministerstvu dopravy. 

 

 

Vertikální genderová segregace 

Čím výše prostupujeme hierarchií určité organizace, instituce či firmy, tím více ubývá žen a přibývá 
mužů. Jinými slovy, ženy jsou často zastoupeny zejména na nižších pracovních pozicích, zatímco na 
vedoucích a manažerských postech jich znatelně ubývá, a naopak převládají muži. Ženy vykonávají spíše 
méně odpovědné práce, které jsou spojeny s menší mírou samostatného rozhodování a vedení lidí. 
Navzdory tomu, že mají potřebnou kvalifikaci i zkušenosti, do vedení se dostávají s obtížemi. Je to 
samozřejmě dáno i jednotlivými obory a fungováním daných organizací, ale zastoupení žen v nejvyšším 
managementu firem bývá podle dostupných dat okolo 10 – 20 %.  

 

 

 

 

 

PP - pracovní poměr, MD/RD - mateřská a rodičovská dovolená 

Graf č. 2, systém EGJE 
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STÁTNÍ ZAMĚSTNANCI/ZAMĚSTNANKYNĚ, SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ, PLATOVÉ TŘÍDY A 
STUPNĚ 

  

 

Ustanovení § 6 ZSS stanovuje, že státním zaměstnancem je fyzická osoba, která byla přijata do 
služebního poměru a zařazena na služební místo nebo jmenována na služební místo představeného k 
výkonu některé z činností stanovených § 5 ZSS.  

Státním zaměstnancům přísluší služební označení, které souvisí se vzděláním a zařazením na 
určitém typu úřadu. V roce 2017 vykonávalo službu na Ministerstvu dopravy 306 státních zaměstnanců, 
z toho 148 žen (bez MD/RD). Strukturu státních zaměstnanců Ministerstva dopravy podle služebního 
označení ukazuje graf č. 3, přičemž služební označení rada je zastoupeno v tak nízkých počtech, že 
nedosahují celkem ani 1 % a nejsou v grafu uvedeny. Nejčastěji, téměř dvěma třetinám případů státní 
zaměstnanců, náleží služební označení ministerský rada, následuje vrchní ministerský rada. Služební 
označení na ministerstvu se značně liší od četnosti užívání služebního označení, jak je uvedeno ve 
Výroční zprávě o státní službě za rok 2017 (obr. č. 1). Zde je uváděno, že nejčastějším služebním 
označením je téměř v jedné třetině případů odborný referent, následuje odborný rada a rada.  

3%

67%

3%

27%

Struktura zaměstnanců/kyň podle služebního 
označení 2017

odborný referent

ministerský rada

vrchní referent

vrchní ministerský
rada

Graf č. 3, systém EGJE Obr. č. 1, Výroční zpráva o státní službě za rok 
2017, str. 24 
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V přehledu platových tříd v grafu č. 4 ukazuje, že nejčastěji jsou státní zaměstnanci zařazeni ve 
13. platové třídě. S velkým rozdílem následují 14. platová třída. Dále z grafu vyplývá, že v 15. a 16. 
platové třídě se vyskytují (až na výjimku jedné ženy) pouze muži. Tyto platové třídy odpovídají 
služebnímu označení ředitel odboru a náměstek. Opačný trend můžeme pozorovat na nižších platových 
třídách (od 7. – 10.), kde dominují ženy.  
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V případě platových stupňů zobrazených v grafu č. 5, které zohledňují délku praxe státních 
zaměstnanců, případně kvalitu jejich výkonu státní služby, je patrné, že nejvíce je zastoupen 8. a 12. 
platový stupeň, následován 7. a 5. platovým stupněm. Z toho je patrné, že 37 % státních zaměstnanců 
splňuje podmínky pro zařazení do platového stupně, který odpovídá více jak 20 letům praxe.  

 

VĚKOVÁ STRUKTURA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ  

Rozložení platových stupňů koresponduje také s věkovou strukturou státních zaměstnanců (graf 
č. 6), kdy 52 % státních zaměstnanců je starší 40 let a 25 % státních zaměstnanců je starší 50 let. Vedle 
toho 13 % státních zaměstnanců je mladší 30 let. Průměrný věk vedoucího oddělení je 40 let, ředitele 
odboru 42,5 let, náměstka 39 let. Průměrný věk státního zaměstnance, který není představeným, je 42 
let. obrázek č. 2 ukazuje věkovou strukturu státních zaměstnanců ČR. Z něj vyplývá, že nejvíce 
zaměstnanců/kyň patří do věkových kohort 40-44 a 50-54 let. Celkově je tak v MD zaměstnáno více 
mladších ročníků a dominantní věková kohorta je posunuta mezi ročníky 30-44 let. 
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Obr. č. 2, Výroční zpráva o státní službě za rok 2017 

 

ZASTOUPENÍ MUŽŮ A ŽEN V ROZHODOVACÍCH POZICÍCH 

 

Z grafu č. 7 je zjevný podíl zastoupení mužů a žen, a to jak na pozici představených, tak státních 
zaměstnanců, kteří nejsou představenými. Podíl mužů na ministerstvu výrazně převyšuje zastoupení 
mužů na místech představených. Podrobnější údaje o zastoupení mužů a žen na pozici představených 
v ministerstvu dopravy ukazuje graf č. 8.   
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ZAMĚSTNANCI V PRACOVNÍM POMĚRU 2017 

 

V roce 2017 bylo na Ministerstvu dopravy zaměstnáno 61 zaměstnanců dle zákoníku práce, 75 % 
zaměstnanců tvoří ženy. Zaměstnancům na Ministerstvu dopravy je poskytován plat podle nařízení 
vlády č. 341/2017 Sb., §5 odst. 2. Zaměstnanci jsou podle § 123 odst. 2 zákoníku práce zařazeni do 
platové třídy, ve které je podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě zařazena 
nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. 
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Někteří zaměstnanci jsou zařazeni podle § 178 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě 
podle pracovněprávních předpisů. 

 

V přehledu platových tříd graf č. 9 se ukazuje, že nejčastěji jsou zaměstnanci zařazeni v 9. platové 
třídě. S velkým rozdílem následují 10. platová třída. V 7. – 11. platové třídě dominují ženy. Ve 4. platové 
třídě jsou zaměstnáni řidiči. Jediný muž v 16. platové třídě zastával funkci náměstka člena vlády. 

 

ZAMĚSTNANCI NA MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ 

 

V roce 2017 bylo 21 zaměstnanců na MD/RD, z toho jeden muž. V zaměstnaneckém poměru pracovalo 
6 žen, službu vykonávalo 15 zaměstnankyň. Nejčastěji šly na MD/RD zaměstnankyně se služebním 
označením ministerský rada. Průměrný věk žen a muže na MD/RD byl 32,7 let. Tři zaměstnankyně 
pracovaly na zkrácený úvazek. Na MD/RD byla v roce 2017 jedna představená ve funkci vedoucího 
oddělení. 
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Ministerstvo dopravy 2018 

 

V roce 2018 zajišťovalo státní správu 14 ministerstev. Ministerstvo dopravy mělo v čele ministra Ing. 
Dana Ťoka. Na ministerstvu během roku 2018 došlo k několika změnám v organizační struktuře. Změny 
jsou písemně zaznamenány u jednotlivých sekcí/odborů/oddělení. 

1) 7 sekci:  

Z celkového počtu 7 sekcí byl jeden neobsazen a v jednom na řídicí pozici seděla žena. 

Sekce legislativně právní 
Sekce dopravní 
Sekce 1. náměstka 
Sekce státního tajemníka 
Sekce vnějších vztahů – žena 
Sekce náměstka člena vlády 
Sekce náměstka člena vlády – neobsazeno 

 

K 1. 1. 2018 došlo ke značnému organizačnímu přesunu kvůli zrušení Sekce infrastruktury, civilního 
letectví a kosmických aktivit. Odbor provozu silničních vozidel a jemu příslušná oddělení byl začleněn 
pod Sekci legislativně právní. Odbor Civilního letectví a jemu příslušná oddělení pod Sekci dopravní, 
Odbor ITS, kosmických aktivit a VAVAI, Odbor infrastruktury a územního plánu a jim příslušná oddělení 
byly začleněny do Sekce 1. náměstka. 

 

2) 23 odborů (vč. Kanceláře státního tajemníka) 

Z celkového počtu 23 odborů, byly všechny odbory obsazeny.  

Na pěti odborech stály ve funkci ředitelek ženy, jednalo se o odbory: 

Odbor interního auditu 
Odbor financí a ekonomiky  
Odbor personální  
Odbor vnitřní správy 
Odbor právní 

 
3) 66 oddělení (vč. Dětské skupiny) 

Z celkového počtu 66 oddělení bylo 20 vedeno ženou. Jednalo se o tato oddělení: 

Oddělení správy agend registrů 
Oddělení dopravní a vnější legislativy 
Oddělení dopravní legislativy 
Oddělení náhrad škod – rodičovská dovolená 



16 

 

 

Oddělení správního řízení – rodičovská dovolená 
Oddělení rozvoje železniční a kombinované dopravy 
Oddělení správního řízení v silničním provozu 
Oddělení kvalifikací řidičů, státního odborného dozoru a koncepcí 
Oddělení státní správy 
Oddělení účetnictví 
Oddělení kontrol a nesrovnalosti 
Oddělení technické pomoci a podpůrných činností OP 
Oddělení územního plánu 
Oddělení personální práce a vzdělávání – mateřská dovolená 
Dětská skupina 
Oddělení správy majetku 
Oddělení kancelář člena vlády – rodičovská dovolená 
Oddělení koordinace záležitostí EU 
Oddělení zahraničních vztahů 
Oddělení tiskové 

Šest míst na pozici vedoucího oddělení nebylo obsazeno. Jednalo se o tato oddělení: 
 

Oddělení interního auditu 
Oddělení telematiky a zpoplatnění silniční sítě 
Oddělení agend EU 
Oddělení podpory veřejných zakázek 
Oddělení autoprovozu 
Oddělení vládní a parlamentní agendy 
 

V porovnání s rokem 2017 došlo k nárůstu počtu žen ve vedoucích pozicích o 9 %. Hranice 
zastoupení žen ve vedoucích pozicích v roce 2018 překročila 30 %.  

 

4) V průběhu roku 2018 vznikla 4 nová oddělení a 1 bylo zrušeno. 

Oddělení správy majetku (60421) 
Oddělení správy budovy (60423) 
Oddělení autoprovozu (60424) 
Oddělení kontroly vozidel v provozu (10154) 
zrušeno: Oddělení vnitřní správy (60421) 
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STÁTNÍ ZAMĚSTNANCI/ZAMĚSTNANKYNĚ A SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ 

 

 

 

V roce 2018 vykonávalo službu na Ministerstvu dopravy 364 státních zaměstnanců, z toho 195 
žen. Struktura státních zaměstnanců MD (graf č. 10) podle služebního označení koresponduje s grafem 
č. 11. Nejčastěji, téměř dvěma třetinám případů státní zaměstnanců, náleží služební označení 
ministerský rada, následuje vrchní ministerský rada. Pro zajímavost, s vědomím toho, že pracujeme za 
rezort MD s daty bez podřízených organizací, přikládáme obr. č. 4 s celkovým zařazením všech státních 
zaměstnanců, kde více než polovinu tvoří odborní radové (24 %) a odborní referenti (32 %). Ministerští 
radové představují pouze 9 % celkové struktury zaměstnanců. Zatímco v celkovém součtu tvoří vrchní 
ministerští radové pouze 6 % zaměstnanců, na MD dosahuje jejich podíl 24 %. 

V přehledu platových tříd v grafu č. 11 ukazuje, že i v roce 2018 jsou nejčastěji státní zaměstnanci 
na MD zařazeni ve 13. platové třídě. S velkým rozdílem následují 14. platová třída. Dále z grafu vyplývá, 
že v 15. a 16. platové třídě dominují muži. Tyto platové třídy odpovídají služebnímu označení ředitel 
odboru a náměstek. Opačný trend můžeme pozorovat na nižších platových třídách (od 7. – 10.), kde 
dominují ženy. Největší počet zaměstnanců/kyň se pohybuje v osmém a dvanáctém platovém stupni. 
Vidíme, že ženy v jednotlivých platových stupních tvoří cca polovinu, s odchylkou, kterou nelze 
považovat za směrodatnou, viz graf č. 12. 
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VĚKOVÁ STRUKTURA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ  

 

56 % státních zaměstnanců je starší 40 let a 25 % státních zaměstnanců je starší 50 let. Vedle toho 
11 % státních zaměstnanců je mladší 30 let. Ve věkové kategorii 35 – 44 let převažují muži, což je dáno 
tím, že většina žen v těchto kategoriích odchází na mateřskou dovolenou či pobírá rodičovský 
příspěvek. 

Průměrný věk vedoucího oddělení je 42 let, ředitele odboru 43 let, náměstka 40 let. Průměrný 
věk státního zaměstnance, který není představeným, je 42,7 let. Jak je vidět i z přiložené tabulky 
celkové věkové struktury státních zaměstnanců, zastoupení jednotlivých věkových kohort se na MD 
z celkové struktury zaměstnanců ve státní službě odlišuje. Ve věku 35 až 49 let pracuje na MD, bez 
podřízených organizací, celá polovina zaměstnanců. V celkové struktuře státních zaměstnanců toto 
číslo představuje cca 42 %. Ve věkové kohortě 20 až 34 let pracuje na MD 24 %, celkově činí tento podíl 
pouze cca 17 % (viz graf č. 13 a obr. č. 5). Můžeme tedy deklarovat průměrný mladší věk zaměstnanců 
a zaměstnankyň na MD oproti celkové struktuře státních zaměstnanců a zaměstnankyň.  

Z toho lze mj. vyvodit, že pro udržení stavu bude do budoucna nezbytné přijímat opatření, která 
omezí jejich fluktuaci a celkově učiní rezort perspektivnější a prestižnější pro mladší ročníky. Jedná se 
zejména o slaďování pracovního a osobního života, zejména možnosti práce z jiného místa a další 
benefity a možnosti karierního růstu, který je v současnosti omezený zvláště, i když nejen pro ženy.  
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ZASTOUPENÍ MUŽŮ A ŽEN V ROZHODOVACÍCH POZICÍCH 

 

V roce 2018 proběhlo 16 výběrových řízení na služební místo pro představené podle §24 zákona 
o státní službě. Z tohoto počtu bylo úspěšně ukončeno 7 výběrových řízení na pozici vedoucího 
oddělení. U šesti výběrových řízení se přihlásil pouze jeden žadatel a byl shledán nejvhodnějším. U 
jednoho výběrového řízení byli 3 nejvhodnější žadatelé, vybrána na pozici byla žena. 

Z 16 výběrových řízení na služební místo pro představené se uskutečnila 2 výběrová řízení na 
pozici ředitele odboru. U každého z nich byl vždy jeden úspěšný a zároveň nejvhodnější kandidát. Jedna 
pozice ŘO byla obsazena ženou. Bližší rozdělení obsazených pozic představených dle pohlaví ukazuje 
tabulka č. 1. 

 

 muž žena 

VO 2 5 

ŘO 1 1 

 

Můžeme sledovat, že v průběhu roku 2018 došlo k nárůstu počtu žen v rozhodovacích pozicích. 
Hranice 30 % žen na pozici vedoucí oddělení byla překročena. Oproti roku 2017 vzrostl také počet žen 

Obr. č. 5. Převzato z: Výroční zpráva o státní službě za rok 2018, s. 36 

Tabulka č. 1 
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v roli ředitelky odboru, procentuální nárůst činí 6 %. Četnost užití služebního označení představených 
v pořadí od nejčastěji stanoveného služebního označení ukazuje graf č. 14. 

 

Graf č. 14, systém EGJE 

Graf č. 15, systém EGJE  Obr č. 6. Převzato z: Výroční zpráva o státní službě za 
rok 2018, s. 39 
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Z grafu č. 15 lze vysledovat podíl zastoupení mužů a žen, a to jak na pozici představených, tak 
státních zaměstnanců, kteří nejsou představenými. Podíl představených mužů na ministerstvu stále 
výrazně převyšuje jejich celkové zastoupení. Podrobnější údaje o zastoupení mužů a žen na pozici 
představených ukazuje graf č. 16. Obecně stejné tvrzení lze vyvodit z obrázku č. 6, celkové struktury 
státních zaměstnanců, mezi nimiž převažují ženy ze 75 %. Mezi představenými tvoří ovšem pouze 59 
%. Ve srovnání s celkovými počty vedoucích oddělení, tvoří představené ženy na MD, bez podřízených 
organizací, podstatně menší podíl, konkrétně 33 % proti 67 %. Podobně odlišné jsou také statistiky, 
které se týkají ředitelů/ředitelek odborů. Nejvíce srovnatelné jsou údaje o podílu náměstkyň na MD a 
jejich podílu v celkové struktuře státních zaměstnanců viz Graf č. 16 a obr. č. 7.  
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ZAMĚSTNANCI NA PRACOVNÍ POMĚR 2018 

 
V roce 2018 bylo na Ministerstvu dopravy zaměstnáno 87 zaměstnanců dle Zákoníku práce, 75 % 
zaměstnanců tvoří ženy. V přehledu platových tříd (graf č. 17) se ukazuje, že nejčastěji jsou zaměstnanci 
zařazeni v 9. platové třídě. Oproti roku 2017 s velkým rozdílem následuje 13. platová třída. V 7. – 11. 
platové třídě dominují ženy. Ve 4. platové třídě jsou zaměstnáni řidiči. Jediný muž v 16. platové třídě 
zastával funkci náměstka člena vlády.  

 

7
4

2

37

8

3
5

18

2 10

4
2

37

8

3
1

9

1 0

4 7 8 9 10 11 12 13 14 16

Struktura platových tříd PP 2018

Celkový počet Z toho ženy

10

6

10 10
11

12

16

7

5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-75

Věková struktura zaměstnanců/kyň  PP 2018

Graf č. 17, systém EGJE 

 

Graf. č. 18, systém EGJE 



24 

 

 

Průměrný věk zaměstnanců je 46,7 let. 77 % zaměstnanců je starší 40 let a 45 % státních 
zaměstnanců je starší 50 let. Vedle toho 11 % státních zaměstnanců je mladší 30 let. Bližší věkové 
rozvrstvení ukazuje graf č. 18. 

 

ZAMĚSTNANCI NA MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ  

 

V roce 2018 bylo 34 zaměstnanců na MD/RD, z toho jeden muž. V rodičovské dovolené 
pokračovalo 17 žen, 2 se vrátily v roce 2018 na své služební místo, 2 zaměstnankyně se po skončení 
mateřské dovolené do práce nevrátily. V zaměstnaneckém poměru pracovalo 7 žen, službu vykonávalo 
27 zaměstnanců. Nejčastěji šly na MD/RD zaměstnankyně se služebním označením ministerský rada. 
Průměrný věk žen a muže na MD/RD byl 34,2 let. 3 zaměstnankyně pracovaly na zkrácený úvazek. Na 
MD/RD byly 4 ženy v roce 2018, které zastávaly roli představených – vedoucí oddělení.  

 

VÝKON SLUŽBY Z JINÉHO MÍSTA 

 

V roce 2018 vykonávalo výkonu služby z jiného místa dle § 117 zákona o státní službě 26 
zaměstnanců, z toho 5 mužů. Tři zaměstnankyně vykonávaly roli představeného ve funkci vedoucího 
oddělení. Možnosti home office po dobu celého roku 2018 byla povolena 12 zaměstnancům, z toho 3 
mužům. Oproti roku 2017 vzrostl počet přiznaných home office o 8 zaměstnanců. Bližší rozdělení 
výkonu služby z jiného místa dle pohlaví ukazuje tabulka č. 2. Analýza home office na MD byla 
předmětem samostatné analýzy, která dané téma pojednává v celkovém kontextu, zpracovává 
realizovaný dotazník distribuovaný mezi představené a navrhuje příslušná opatření.4 

 

 muž žena 

po část roku 2018 2 12 

celý rok 2018 3 9 

Tabulka č. 2 

  

                                                      
4  Viz Analýza institutu výkonu služby/práce z jiného místa/home office 2.0: Dotazníkové šetření zkušeností 

představených s plošným využíváním výkonu služby/práce z jiného místa (tzv. home office) v Ministerstvu dopravy.  
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Ministerstvo dopravy 2019 

 
V roce 2019 zajišťovalo státní správu 14 ministerstev. V čele Ministerstva dopravy funkci ministra 

zastával do 30. 4. Ing. Dana Ťok. Od 30. 4. 2019 nastoupil do funkce ministra JUDr. Vladimír Kremlík. 
Na ministerstvu k 1. 1. 2019 došlo k několika změnám v organizační struktuře. Změny jsou písemně 
zaznamenány u jednotlivých sekcí/odborů/oddělení. 

1) 7 sekci:  

Ze 7 sekcí byly 2 neobsazeny, všechny pozice náměstků od dubna 2019 zastávali muži. 

Sekce legislativně právní 
Sekce dopravní 
Sekce 1. náměstka 
Sekce státního tajemníka 
Sekce vnějších vztahů – neobsazeno od 04/2019 
Sekce náměstka člena vlády 
Sekce náměstka člena vlády – neobsazeno 

 

2) 22 odborů (vč. Kanceláře státního tajemníka) 

Z celkového počtu 22 odborů, byl k 1. 1. 2019 neobsazen 1 odbor, a to:  

Odbor bezpečnostní – obsazeno od 09/2019 

Na pěti odborech stály ve funkci ředitelek ženy, jednalo se o odbory: 

Odbor interního auditu 
Odbor financí a ekonomiky  
Odbor personální  
Odbor vnitřní správy – neobsazeno od 11/2019 
Odbor právní 

 
3) 66 oddělení (vč. Dětské skupiny, Samostatného oddělení BESIP, Kabinetu člena 
vlády, Samostatného oddělení vládní a parlamentní agendy) 

K 1. 1. 2019 došlo k přejmenování Oddělení vládní a parlamentní agendy na Samostatné oddělení 
vládní a parlamentní agendy a k přejmenování Oddělení kanceláře členy vlády k přejmenování na 
Kabinet člena vlády. 

 

Z celkového počtu 66 oddělení bylo 23 vedeno ženou. Jednalo se o tato oddělení: 

Oddělení dopravní a vnější legislativy 
Oddělení dopravní legislativy 
Oddělení náhrad škod – rodičovská dovolená 
Oddělení správního řízení – rodičovská dovolená 
Oddělení rozvoje železniční a kombinované dopravy 
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Oddělení správního řízení v silničním provozu 
Oddělení kvalifikací řidičů, státního odborného dozoru a koncepcí – mateřská dovolená 
Oddělení státní správy – mateřská dovolená 
Oddělení účetnictví 
Oddělení kontrol a nesrovnalosti 
Oddělení technické pomoci a podpůrných činností OP 
Oddělení územního plánu 
Oddělení personální práce a vzdělávání – rodičovská dovolená 
Dětská skupina 
Oddělení správy majetku 
Oddělení koordinace záležitostí EU – mateřská dovolená 
Oddělení zahraničních vztahů 
Oddělení tiskové 
Oddělení agend EU – obsazeno od 07/2019 
Oddělení podpory veřejných zakázek 
Kabinet člena vlády – rodičovská dovolená 
Oddělení spisové a archivní služby - obsazeno od 12/2019 
Oddělení správy agend registrů 

 

2 místa na pozici vedoucího oddělení nebylo obsazeno. Jednalo se o tato oddělení: 

Oddělení interního auditu 
Oddělení telematiky a zpoplatnění silniční sítě 

 
V porovnání s rokem 2018 došlo k nárůstu počtu žen ve vedoucích pozicích o 4 %, tedy na 34 %.  

 
4) V průběhu roku 2019 nevznikla žádná nová oddělení ani nebyla zrušena. 
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STÁTNÍ ZAMĚSTNANCI/ZAMĚSTNANKYNĚ, SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ, PLATOVÉ TŘÍDY A 
STUPNĚ 

 

V roce 2019 vykonávalo službu na Ministerstvu dopravy 360 státních zaměstnanců, z toho 165 
žen (bez MD/RD). Strukturu státních zaměstnanců MD podle služebního označení ukazuje graf č. 19, 
přičemž služební označení rada je zastoupeno v tak nízkých počtech, že nedosahují celkem ani 1 % a 
nejsou v grafu uvedeny.  

Vidíme, že v roce 2019 se struktura zaměstnanců MD a struktura státních zaměstnanců obecně 
velmi liší (obr. č. 8). Jestliže je na MD celých 69 % zaměstnanců/kyň v pozici ministerského rady, 
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v globálu tvoří podíl této kategorie pouze 9 %. Naopak odborných referentů/ek je v MD pouze 3 %, 
zatímco v celé ČR jich je celých 31 % a tvoří nejvíce zastoupenou kategorii státních zaměstnanců/kyň.  

V případě platových stupňů zobrazených v grafu č. 20, které zohledňují délku praxe státních 
zaměstnanců (případně kvalitu jejich výkonu státní služby), je patrné, že nejvíce je zastoupen 8. a 12. 
platový stupeň, následován 7., 9. a 10. platovým stupněm. Z toho je patrné, že 49 % státních 
zaměstnanců splňuje podmínky pro zařazení do platového stupně, který odpovídá více jak 20 letům 
praxe.  

V přehledu platových tříd v grafu č. 21 je ukázáno, že nejčastěji jsou státní zaměstnanci zařazeni 
ve 13. platové třídě. S velkým rozdílem následuje 14. platová třída. Dále z grafu vyplývá, že v 15. a 16. 
platové třídě se vyskytují pouze muži. Tyto platové třídy odpovídají služebnímu označení ředitel odboru 
a náměstek. Opačný trend můžeme pozorovat na nižších platových třídách (od 7. do 10.), kde dominují 
ženy.  

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MD DLE ZPRÁVY EX POST HODNOCENÍ RIA 

 

Organizační strukturu služebního úřadu dle nařízení vlády č. 92/2015 Sb., tvoří organizační útvary 
a služební místa, pracovní místa, popřípadě místa, na kterých je vykonávána práce v rámci jiných 
právních vztahů, zařazená v organizačním útvaru, nebo mimo organizační útvar. Organizačním útvarem 
se rozumí oddělení, odbor a sekce. Toto nařízení také stanovuje minimální počty systemizovaných míst 
v jednotlivých organizačních útvarech. 

Pokud bychom se zabývali konkrétními rezorty, kde je poměr řadových míst státních 
zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru na jedno místo představeného zaměstnance 
nejmenší, jednalo by se o rezorty Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu životního prostředí a 
Ministerstvu dopravy (obr. č. 9). 

Obr. č 9. Převzato z: Zpráva z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA), k zákonu č. 234/2014 
Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, str. 67. 
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V kontextu průměrného počtu řadových míst na jedno místo představeného nebo vedoucího 
zaměstnance je potřeba s ohledem na zajišťování maximální efektivnosti při řízení státní správy dále 
analyzovat velikost jednotlivých organizačních útvarů, zejména útvarů s minimálním počtem 
systemizovaných míst, tak jak je stanoví § 3 nařízení vlády č. 92/2015 Sb. Oddělení se 3 
systemizovanými místy v Ministerstvu dopravy zastupuje Kancelář státního tajemníka (obr. č. 10). 

 

 

Obr. č 10. Převzato z:  Zpráva z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA), k zákonu č. 
234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, str. 69. 
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Dalším organizačním útvarem jsou odbory, u kterých je stanoven nařízením vlády č. 92/ 2015 Sb. 
minimální počet systemizovaných míst na 10 nebo v některých stanovených případech na sedm 
systemizovaných míst. Z následujícího obrázku č. 11 vyplývá, že průměrný počet systemizovaných míst 
v odborech je v roce 2019 celkem 32,69 a nejnižší 25,9 na ministerstvech a Úřadu vlády České republiky. 
Dále z tabulky vyplývá, kolik odborů se pohybuje na minimálním počtu systemizovaných míst. 

 

Odbory v organizační struktuře ministerstev a Úřadu vlády České republiky s minimálním počtem 
7-9 systemizovaných míst tvoří cca 17 % celkového počtu všech odborů, odbory o velikosti 10-15 
systemizovaných míst pak téměř 23 %. Ke služebním úřadům s nejnižším průměrným počtem 
systemizovaných míst v odborech patří Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, 
Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zahraničních věcí. 

 

Obr. č 11, Zpráva z ex post hodnocení dopadů regulace (RIA), k zákonu č. 234/2014 Sb., o 
státní službě, ve znění pozdějších předpisů, str. 70. 
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VĚKOVÁ STRUKTURA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ  

 

Rozložení platových stupňů koresponduje také s věkovou strukturou státních zaměstnanců (graf č. 22), 
kdy 58 % zaměstnanců je starších 40 let a 26 % státních zaměstnanců je starších 50 let. Zároveň 11 % 
státních zaměstnanců je mladších 30 let. Jak je vidět i z přiložené tabulky celkové věkové struktury 

státních zaměstnanců, zastoupení jednotlivých věkových kohort se na MD z celkové struktury 
zaměstnanců ve státní službě odlišuje. Obecně lze říci, že věkový průměr na MD je nižší, dominujícími 
věkovými kategoriemi jsou kohorty 35-44 let. Zatímco paušálně se průměr drží výše a dominují kohorty 
40-59 let. Průměrný věk vedoucího oddělení je 43 let (u žen je to 42 let, u mužů 44 let), ředitele odboru 

43 let (u žen 46 let, u mužů 43 let) a náměstka 41 let (nejsou zastoupeny ženy). Průměrný věk státního 
zaměstnance, který není představeným, je 43 let. 

 

0

39
44

68
75

42

24

34

26

8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69

Věková struktura zaměstnanců/kyň 2019

Graf č. 22, systém EGJE 

 

Obr č. 12. Převzato z: Výroční zpráva o státní službě za rok 2019, s. 40 

 



32 

 

 

ZASTOUPENÍ MUŽŮ A ŽEN V ROZHODOVACÍCH POZICÍCH   
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V roce 2019 proběhlo celkem 18 výběrových řízení na služební místo pro představené. Z toho 10 
bylo ukončeno úspěšně a 8 bylo zrušeno usnesením. Z celkového počtu úspěšných řízení bylo vybráno 
5 žen. U 2 výběrových řízení se přihlásil pouze jeden žadatel a byl shledán nejvhodnějším. U 1 
výběrového řízení byli 2 nejvhodnější žadatelé, vybrána byla žena. Z 10 úspěšných výběrových řízení na 
služební místo pro představené se uskutečnila 3 úspěšná výběrová řízení na pozici ředitele odboru. U 
každého z nich byli vždy 2 úspěšní a zároveň 2 nejvhodnější kandidáti, 1 pozice byla obsazena ženou.  

 

 muž žena 

VO 3 4 

ŘO 2 1 

 Tabulka č. 3 

 

Z grafu č. 23 je zjevný podíl mužů a žen, a to jak v pozici představených, tak státních 
zaměstnanců, kteří nejsou představenými. Podíl žen na ministerstvu převyšuje zastoupení žen na 
místech představených. Podrobnější údaje o zastoupení mužů a žen na pozici představených ukazuje 
graf č. 24. Z obrázku č. 12 přitom vyplývá, že celkově ve státní správě převažuje počet žen na místech 
představených, byť je nutné zdůraznit, že v absolutních hodnotách převažuje také podíl žen obecně. 
Zároveň platí, že podíl žen ve vedoucích pozicích klesá s tím, na jak vysokou pozici ve státní správě se 
soustředíme. Celková čísla jsou v tomto směru zkreslující. Výjimku tvoří kategorie vedoucího/cí 
službního úřadu, kde je podíl žen vyšší než mezi státními tajemníky/icemi, viz obrázek č. 13.  

ZAMĚSTNANCI NA PRACOVNÍ POMĚR 2019 

 

Obr č. 13. Převzato z: Výroční zpráva o státní službě za rok 2019, s. 41 
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V roce 2019 bylo na Ministerstvu dopravy zaměstnáno 98 zaměstnanců dle Zákoníku práce, 73 % 
zaměstnanců tvoří ženy. Zaměstnancům na Ministerstvu dopravy je poskytován plat podle nařízení 
vlády č. 341/2017 Sb., §5 odst. 2. Zaměstnanci jsou podle § 123 odst. 2 zákoníku práce zařazeni do 
platové třídy, ve které je podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě zařazena 
nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. 

Někteří zaměstnanci jsou zařazeni podle § 178 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě 
podle pracovněprávních předpisů. Věková struktura zaměstnanců v pracovním poměru je celkem 
rovnoměrně rozložena mezi všechny věkové kohorty, výjimku tvoří nejmladší věková kohorta a dvě 
nejstarší kohorty. Početností vyniká kohorta zaměstnanců/kyň ve věku 55 až 59 let, viz Graf č. 26. 

V Grafu č. 25 je názorně vidět, že nejčastěji jsou zaměstnanci na pracovní poměr zařazeni do 
deváté platové třídy, ve které jsou pouze ženy. Následuje 13. platová třída, kde 68 % zaměstnanců jsou 
ženy. Ve 4. platové třídě jsou zařazeni řidiči. V 7. - 11. platové třídě převládají ženy. Ve 14. a 16. platové 
třídě jsou zařazeni pouze muži.  
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Graf č. 26, systém EGJE 

 

ZAMĚSTNANCI NA MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ 

 

V roce 2019 bylo 32 zaměstnanců na MD/RD, z toho jeden muž. V zaměstnaneckém poměru 
pracovaly 4 ženy, službu vykonávalo 28 zaměstnanců. Nejčastěji šly na MD/RD zaměstnankyně se 
služebním označením ministerský rada. Průměrný věk žen a muže na MD/RD byl 34,6 let. Čtyři 
zaměstnankyně pracovaly na zkrácený úvazek. Na MD/RD bylo 6 žen v roce 2019, které zastávaly roli 
představených-vedoucí oddělení.  

 

VÝKON SLUŽBY Z JINÉHO MÍSTA  

 

V roce 2019 vykonávalo výkonu služby z jiného místa dle § 117 zákona o státní službě 32 
zaměstnanců, z toho 10 mužů. Funkci představeného zastával 1 muž a 2 ženy. Možnosti home office 
po dobu celého roku 2019 byla povolena 11 zaměstnancům, z toho 5 mužům. Oproti roku 2018 vzrostl 
počet přiznaných home office o 6 zaměstnanců. Bližší rozdělení výkonu služby z jiného místa dle pohlaví 
ukazuje tabulka č. 4. 

 muž žena 

po část roku 2019 5 16 

celý rok 2019 5 6 

Tabulka č. 4 

Ministerstvo dopravy 2020 
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V lednu 2020 došlo k  personálním změnám na Ministerstvu dopravy. 25. ledna byl jmenován do 
funkce ministra dopravy doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, který vede rezorty Ministerstvo průmyslu 
a obchodu a Ministerstvo dopravy. 

Základní změny ve vnitřní systemizaci a organizační struktuře Ministerstva dopravy jsou 
následující. 

S výjimkou Sekce státního tajemníka se stávající sekce zrušují (celkem 5 sekcí) a zřizují se sekce 
nové, v počtu o 1 nižším (4 sekce). Na úrovni služebních míst tedy dochází ke zrušení 1 služebního místa 
náměstka pro řízení sekce bez náhrady, v ostatních případech dochází ke zrušení služebního místa 
náměstka zařazeného v rušené sekci a zřízení služebního místa náměstka zařazeného v nově řízené 
sekci. Celkově tedy dochází ke snížení počtu služebních míst náměstků pro řízení sekcí z 5 na 4; 
systemizované místo náměstka rušené bez náhrady je zařazeno v Sekci strategie a mezinárodní 
spolupráce. 

Nově zřizované sekce jsou následující: Sekce legislativní a právní, Sekce silniční a veřejné dopravy 
a správních agend, Sekce nesilniční dopravy a mezinárodních vztahů a Sekce ekonomická a 
infrastrukturní. Vymezení působnosti jednotlivých sekcí přitom vychází z nových koncepčních úvah 
(oproti organizační struktuře účinné od 1. ledna 2020) a vyhodnocení efektivity stávající podoby 
organizační struktury (dovnitř i navenek). Změny provedené v těchto sekcích jsou natolik významné, že 
již nejsou (oproti předchozím případům) prováděny pouhou úpravou rozsahu působnosti sekce při 
zachování její existence (včetně názvu), ale výše uvedeným postupem. Cílem nově zřízených sekcí je 
vytvoření štíhlé a akceschopné organizace postavené na produktovém pohledu s akcentem na 
zabudování účinných plánovacích, řídících a kontrolních mechanizmů. 

Pro novou organizační strukturu byl zvolen princip rozdělení produktů ve formě vhodně 
spojených modálních doprav a produktu „infrastruktura“. Po rozdělení organizační struktury na tyto 
produkty, bylo potřeba vydefinovat průřezové činnosti, které budou podporovat všechny produktové 
sekce. Současně se obdobným způsobem přiřadí k jednotlivým sekcím příslušné podřízené organizace 
a majetkové účasti. Tím se pokryjí tři základní prvky efektivní organizace – produkty, služby a 
governance. 

V Sekci ekonomické a infrastrukturní bude soustředěno strategické plánování, budování, provoz, 
rozvoj, údržbu a financování klíčové infrastruktury České republiky. Z toho důvody byly do této sekce 
přesunuty všechny odbory nutné pro strategické a finanční plánování dopravní infrastruktury z 
původních sekcí 200, 500 a 700. 

V Sekci silniční a veřejné dopravy a správních agend budou soustředěny agendy týkající se 
dopravy na pozemních komunikacích, a to od výroby dopravních prostředků, přes požadavky na 
účastníky provozu, pravidla provozu a přestupky, po pravidla přístupu na dopravní trh v této oblasti. 
Do této sekce byly soustředěny příslušné odbory z původních sekcí 100, 300 a 700. 

V Sekci nesilniční dopravy a mezinárodních vztahů budou soustředěny ostatní mody dopravy 
(vodní, drážní, letecká doprava). Společným prvkem je významná vazba těchto dopravních módů na 
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evropské i světové dopravní a právní systémy. Proto součástí sekce je i odbor zahraničních vztahů a EU. 
Do této sekce byly soustředěny vybrané odbory z původních sekcí 200, 300, 700. 

V Sekci legislativní a právní budou soustředěny průřezové agendy týkající se tvorby a aplikace 
práva; zároveň již v této sekci nebudou zařazeny odbory spravující jednotlivé věcné agendy tak, aby 
zaměření sekce bylo skutečně průřezové. V souvislosti s přijetím zákona č. 12/2020 Sb., o právu na 
digitální služby, který klade kvalitativně nové legislativní požadavky na oblast ICT (v rámci naplňování 
jedné z priorit vlády v maximálně možné míře digitalizovat úkony státních orgánů směřující k fyzickým 
i právnickým osobám, jakož i umožnit fyzickým a právnickým osobám činit úkony vůči státním orgánům 
elektronicky), je do této sekce zařazen odbor ICT. Do této sekce byly soustředěny vybrané útvary z 
původních sekcí 100, 200, 600. 

 

Dále uvádíme, kolik míst vedoucích jednotlivých útvarů jsou v roce 2020 obsazeny ženami. 

1) 5 sekcí:  

Z 5 sekcí byly obsazeny všechny pozice, 1 pozici zastává žena 

Sekce ekonomická a infrastrukturní - žena 
Sekce legislativní a právní 
Sekce silniční a veřejné dopravy a správních agend  
Sekce nesilniční dopravy a mezinárodních vztahů   
Sekce státního tajemníka 

 

2) 23 odborů (vč. Kanceláře státního tajemníka) 

Nově byl zřízen k 1. 6. 2020 Odbor vodní dopravy. V nově zřízeném odboru jsou dále zřízena dvě 
oddělení: Oddělení námořní dopravy (nyní Samostatné oddělení vodní dopravy) a Oddělení 
vnitrozemské vodní dopravy. K 31. 12. 2020 byl nově zřízen Odbor liniových staveb.  

Na pěti odborech stály k 31. 1.2020 ve funkci ředitelek ženy, jednalo se o odbory: 

Odbor interního auditu - neobsazeno od 7/2020 
Odbor financí a ekonomiky 
Odbor personální 
Odbor právní 
Odbor vnitřní správy - obsazeno k 05/2020 - žena 

 

Dvě místa na pozici ředitele/ky odboru k 31. 12. 2020 nejsou obsazena. Jednalo se o tyto odbory: 

Odbor interního auditu 
Odbor liniových staveb 

 
3) 65 oddělení (vč. Dětské skupiny, Samostatného oddělení BESIP, Kancelář ministra) 

K 1. 1. 2020 došlo k přejmenování Samostatného oddělení vládní a parlamentní agendy na 
Kancelář ministra. Kabinet člena vlády se zrušuje a jeho agend, včetně pracovních míst zařazených v 
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kabinetu, se připojuje k samostatnému oddělení Kancelář ministra. Jedná se o krok, jehož cílem je 
zefektivnění a usnadnění řízení podpůrných činností pro pana ministra. 

Dále se slučovala Oddělení ekonomiky a financování hospodářské sféry (412) a Oddělení 
ekonomiky a financování rozpočtové a příspěvkové sféry (413) na Oddělení financování, rozpočtové, 
příspěvkové a hospodářské sféry (413). 

Oddělení systemizace a personálního marketingu (012) bylo přejmenováno na Oddělení 
systemizace, odměňování a výběrových řízení. 

 Samostatné oddělení odvolacích řízení k liniovým stavbám bylo přejmenováno na Oddělení 
vyvlastňovacích zařízení, dále došlo ke vzniku Oddělení povolovacích řízení. Obě oddělení budou 
přesunuta do útvaru Odboru liniových staveb, s účinností od 31. 12.2020. 

 

Z celkového počtu 65 oddělení bylo 23 vedeno ženou. Jednalo se o tato oddělení:  

Oddělení správy agend registrů  
Oddělení dopravní a vnější legislativy  
Oddělení dopravní legislativy  
Oddělení náhrad škod  
Oddělení správního řízení  
Oddělení rozvoje železniční a kombinované dopravy  
Oddělení správního řízení v silničním provozu  
Oddělení kvalifikací řidičů, státního odborného dozoru a koncepcí – mateřská dovolená  
Oddělení účetnictví Oddělení kontrol a nesrovnalosti - rodičovská dovolená  
Oddělení technické pomoci a podpůrných činností OP  
Oddělení územního plánu  
Oddělení personální práce a vzdělávání – mateřská dovolená  
Dětská skupina  
Oddělení koordinace záležitostí EU  
Oddělení zahraničních vztahů  
Oddělení podpory veřejných zakázek  
Oddělení spisové a archivní služby  
Oddělení státní správy  
Oddělení interního auditu - obsazeno od 08/2020  
Oddělení silničního správního úřadu - obsazeno od 09/2020  
Oddělení projektového řízení - obsazeno od 10/2020  
Oddělení systemizace, odměňování a výběrových řízení (zástup od 08/2020) 

 

Šest míst na pozici vedoucí/ho oddělení nebylo k 31. 12. 2020 obsazeno. Jednalo se o tato 
oddělení: 

Oddělení námořní dopravy 
Oddělení bezpečnostní 
Oddělení kontroly vozidel v provozu 
Oddělení telematiky a zpoplatnění silniční sítě 
Oddělení povolovacích řízení 
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Vedoucí - Kancelář ministra 
 

V porovnání s rokem 2019 došlo ke změnám v počtu žen ve vedoucích pozicích pouze v kategorii 
vedoucí sekce (přibyla 1 žena, tj. přírůstek o 20 % ve srovnání s předešlým rokem). Ostatní podíly 
vedoucích zůstaly nezměněny. 
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STÁTNÍ ZAMĚSTNANCI/ZAMĚSTNANKYNĚ, SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ, PLATOVÉ TŘÍDY A 
STUPNĚ 

 

Vzhledem k tomu, že v době dokončování analýzy nebyla uveřejněna Výroční zpráva o státní 
správě za rok 2020, nebudeme se věnovat srovnání dat za MD s celkovými daty za státní správu ČR. V 
roce 2020 vykonávalo službu na Ministerstvu dopravy 337 státních zaměstnanců, z toho 150 žen. 
Struktura státních zaměstnanců MD se oproti předchozímu období nijak výrazněji nezměnila (viz graf 
č. 27). Nejčastěji, téměř dvěma třetinám případů státní zaměstnanců náleží služební označení 
ministerský rada, následuje vrchní ministerský rada. Naopak kategorie odborný referent a vrchní 
referent je zastoupena pouze 3% podílem. V tomto ohledu platí tvrzení, že se MD svou strukturou 
zaměstnanců/kyň podle služebního označení podstatně odlišuje od celkové struktury státních 
zaměstnanců ČR, konkrétnější údaje je ovšem možné vyvodit teprve po uveřejnění Výroční zprávy o 
státní správě za rok 2020.  

Graf č. 27, systém EGJE 
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Na základě grafu č. 28 lze konstatovat, že je po zaokrouhlení 61 % státních zaměstnanců MD 
starších 40 let a 36 % státních zaměstnanců je starší 50 let. Vedle toho je 8 % státních zaměstnanců 
mladší 30 let. Ve věkové kategorii 35 – 44 let převažují muži, což je dáno tím, že většina žen v těchto 
kategoriích odchází na mateřskou dovolenou či pobírá rodičovský příspěvek. Ženy naopak převažují ve 
starších věkových kohortách, viz graf č. 29. V nejmladších kohortách jsou počty mužů a žen vyvážené. 
Průměrný věk vedoucího oddělení je 42,9 let, ředitele odboru 44,5 let, náměstka 44,3 let. Průměrný 
věk státního zaměstnance, který není představeným, je 44,3 let. V tomto ohledu tedy není věk 
signifikantní diferencí. 
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Graf č. 29, systém EGJE 

 

ZASTOUPENÍ MUŽŮ A ŽEN V ROZHODOVACÍCH POZICÍCH 

 

V roce 2020 proběhlo 18 výběrových řízení na služební místo pro představené podle §24 zákona 
o státní službě.  

Z 18 výběrových řízení na služební místo pro představené se uskutečnila 2 výběrová řízení na 
pozici ředitele odboru. U každého z nich byl vždy jeden úspěšný a zároveň nejvhodnější kandidát. Jedna 
pozice ŘO byla obsazena ženou. V roce 2020 došlo také k 4 výběrovým řízení na služební místo 
náměstka. Přihlásilo se 14 žadatelů (mezi nimi jedna žena). Jedna pozice náměstka byla obsazena 
ženou. Bližší rozdělení obsazených pozic představených dle pohlaví ukazuje tabulka č. 5. 

 

 muž žena 

VO 2 3 

ŘO 1 0 

N 3 1 

Tabulka č. 5 

 

Můžeme sledovat, že v průběhu roku 2020 došlo k nárůstu počtu žen v rozhodovacích pozicích. 
Oproti roku 2018 vzrostl počet žen v roli ředitelky odboru.  
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Z grafu č. 30 lze vysledovat podíl zastoupení mužů a žen, a to jak na pozici představených, tak 
státních zaměstnanců, kteří nejsou představenými. Podíl představených mužů na ministerstvu stále 
převyšuje jejich celkové zastoupení. Podrobnější údaje o zastoupení mužů a žen na pozici 
představených ukazuje graf č. 31. V přehledu platových tříd v grafu č. 32 ukazuje, že i v roce 2020 jsou 
nejčastěji státní zaměstnanci na MD zařazeni ve 13. platové třídě. Dále z grafu vyplývá, že v 15. a 16. 
platové třídě dominují muži. Tyto platové třídy odpovídají služebnímu označení ředitel odboru a 
náměstek. Opačný trend můžeme pozorovat na nižších platových třídách (od 7. – 10.), kde dominují 
ženy. 

V případě platových stupňů zobrazených v grafu č. 33, které zohledňují délku praxe státních 
zaměstnanců, případně kvalitu jejich výkonu státní služby, je patrné, že nejvíce je zastoupen 8. a 12. 
platový stupeň, následován 7. a 5. platovým stupněm. Z toho je patrné, že 30 % státních zaměstnanců 
splňuje podmínky pro zařazení do platového stupně, který odpovídá více jak 20 letům praxe. 
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V roce 2020 bylo na Ministerstvu dopravy zaměstnáno 88 zaměstnanců dle Zákoníku práce, 74 % 
zaměstnanců tvoří ženy. Zaměstnancům na Ministerstvu dopravy je poskytován plat podle nařízení 
vlády č. 341/2017 Sb., §5 odst. 2. Zaměstnanci jsou podle § 123 odst. 2 zákoníku práce zařazeni do 
platové třídy, ve které je podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě zařazena 
nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. 

Někteří zaměstnanci jsou zařazeni podle § 178 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě 
podle pracovněprávních předpisů.  

V grafu č. 34 je názorně vidět, že nejčastěji jsou zaměstnanci na pracovní poměr zařazeni do 
deváté platové třídy, ve které jsou pouze ženy. Následuje 13. platová třída, v níž tvoří ženy 52 % podíl. 
Ve 4. platové třídě jsou zařazeni řidiči, pouze muži. V 7. - 11. platové jsou zařazeny v absolutní většině 
ženy. Mezi platovými stupni převažuje stupeň 12, i zde převažují ženy velkou většinou, viz graf č. 35. 
Při pohledu na věkovou strukturu zaměstnanců/kyň v pracovním poměru lze dovodit, že z průměrných 
hodnot vyčnívá věková kohorta 25 – 29, 40 – 44, 50 – 54 a 55 – 59. Naopak pod průměrem jsou zejména 
nejmladší a nejstarší věková kohorta, viz graf č. 36.  

 
Graf č. 35, systém EGJE 
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ZAMĚSTNANCI NA MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ 

 

V roce 2020 bylo 30 zaměstnankyň na MD/RD. V rodičovské dovolené pokračovala 17 žen. 
V zaměstnaneckém poměru pracovaly 4 ženy žen, službu vykonávalo 26 zaměstnanců. Nejčastěji šly na 
MD/RD zaměstnankyně se služebním označením ministerský rada. Průměrný věk žen a muže na MD/RD 
byl 34,75 let. Na MD/RD bylo 5 žen v roce 2020, které zastávaly roli představených – vedoucí oddělení.  

 

VÝKON SLUŽBY Z JINÉHO MÍSTA 

 

V roce 2020 zažádalo o výkonu služby z jiného místa dle § 117 zákona o státní službě 44 
zaměstnanců, z toho 16 mužů. Tři zaměstnankyně vykonávaly roli představeného ve funkci vedoucího 
oddělení. Možnosti home office po dobu celého roku 2020 byla povolena 25 zaměstnancům, z toho 8 
mužům. Oproti roku 2019 vzrostl počet přiznaných home office o 12 zaměstnanců. Bližší rozdělení 
výkonu služby z jiného místa dle pohlaví ukazuje tabulka č. 6. 

 muž žena 

po část roku 2020 8 11 

celý rok 2020 8 17 

Tabulka č. 6 
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Na závěr shrneme hlavní zjištění, resp. posun hlavních sociometrických ukazatelů indikované 
nerovnosti žen a mužů v období roku 2018 až 2020. Za takové ukazatele považujeme věkovou 
strukturu, strukturu zaměstnanců dle platových tříd, služebního označení a v neposlední řadě počet 
žen ve vedoucích pozicích MD. Zvláštní pozornost věnujme těm oblastem výzkumu, kde byl zachycen 
určitý vývoj a na jeho interpretaci. 

Začněme u zaměstnanců spadajících pod Zákon o státní službě a zaměřme se na věkovou 
strukturu. U nejmladších kategorií zaměstnanců (20-34 let) došlo za poslední tři roky k postupnému 
poklesu o 13 %. K mírnému poklesu, o 8 %, došlo i v kategorii zaměstnanců ve „středním věku“ (35-49). 
Ministerstvo dopravy stále patří k věkově podprůměrným úřadům státní správy, postupně ovšem 
dochází k posílení starších věkových skupin. U věkových kohort rozmezí 50-69 let nezaznamenáváme 
v absolutních hodnotách prakticky žádnou změnu. V celkovém počtu zaměstnanců/kyň nicméně 
dochází k mírnému stárnutí, resp. zvýšení poměrného zastoupení nejstarší skupiny zaměstnanců/kyň 
z 25 % v roce 2018 na 27 % v roce 2020. V témže roce bylo celkově cca 61 % státních zaměstnanců MD  
starších 40 let a cca 36 % státních zaměstnanců starších 50 let. Vedle toho je zhruba 8 % státních 
zaměstnanců mladší 30 let.  

Ve věkové kategorii 35-44 let převažují muži, což je dáno tím, že většina žen v těchto kategoriích 
odchází na mateřskou či rodičovskou dovolenou. V tomto ohledu tedy dochází v MD k podobnému 
jevu jako v jiných institucích státního/veřejného i soukromého sektoru.  

Z hlediska zaměstnanců/kyň odcházejících na MD/RD zopakujme, že v roce 2018 bylo 33 
zaměstnankyň a jeden zaměstnanec na MD/RD. V rodičovské dovolené pokračovalo 17 žen, 2 se vrátily 
v roce 2018 na své služební místo, 2 zaměstnankyně se po skončení mateřské dovolené do práce 
nevrátily. V roce 2019 bylo 31 zaměstnankyň a jeden zaměstnanec na MD/RD. Na MD/RD bylo v roce 
2019 6 žen, které zastávaly roli představených – vedoucí oddělení. V roce 2020 bylo 30 zaměstnankyň 
a ani jeden zaměstnanec na MD/RD. V rodičovské dovolené pokračovala 17 žen. Na MD/RD bylo v roce 
2020 5 žen, které zastávaly roli představených – vedoucí oddělení. 

Také ve struktuře zaměstnanců/kyň dle platových tříd nedošlo ve stanoveném období k žádným 
podstatným změnám. Většina pracovníků/nic bylo zařazeno ve 13. platové třídě, ovšem v nejvyšších 
platových třídách, tj. 15. a 16. třídě, téměř absentovaly ženy.5 V 15. platové třídě jsou na pozicích 
vedoucích oddělení a ředitelů odborů pouze muži, ženy jsou na stejných pozicích ve 13. a 14. platové 
třídě. Ve struktuře zaměstnanců/kyň dle služebního označení došlo jen k minimálním posunům, které 
nejsou pro celkovou dynamiku sledovaného období podstatné. Zastoupení žen ve vedoucích pozicích 
se v roce 2019, oproti předcházejícímu roku, zvýšilo v kategorií vedoucích oddělení o 4, 5 % (z 20 na 23 
z celkového počtu 66). Naopak v roce 2020 zůstal počet vedoucích oddělení stejný. V absolutních 
hodnotách měly ženy přesně poloviční zastoupení. 

U zaměstnanců/kyň v pracovním poměru zjišťujeme pouze malou dynamiku změny celkové 
struktury. U převažujících platových tříd, tj. 9. a 10. třída, se ve sledovaném období neudála 
významnější změna. Zaznamenatelný pohyb sledujeme v roce 2019, kdy se oproti předchozímu roku 

                                                      
5 Jedna žena byla v roce 2018 v 16. platové třídě. V srpnu 2020, tedy již mimo analyzované období, nastoupila na 

pozici náměstkyně ministra Ing. Lenka Hlubučková a je v současnosti jedinou ženou v 16. platové třídě v MD. 
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zvýšil podíl žen ve 13. platové třídě (z 50 % na 68 %). V následujícím roce (2020) se ovšem podíl žen 
v této třídě opět „stabilizoval“ na cca polovině. Sledujeme-li věkovou strukturu, ani zde nedochází 
k významným změnám. Převažují věkové kohorty 50-59 let, v posledním sledovaném roce poněkud 
posílila skupina zaměstnanců/kyň ve věku 25 až 29 let.  

Připomeňme na závěr, že v rámci projektu Implementace vládní strategie byla zpracována 
samostatná analýza udílení výkonu služby/práce z jiného místa, která rozpracovává institut i vzhledem 
k genderové struktuře rezortu a v tomto směru také navrhuje konkrétní opatření (Analýza institutu 
výkonu služby/práce z jiného místa/home office 2.0: Dotazníkové šetření zkušeností představených s 
plošným využíváním výkonu služby/práce z jiného místa (tzv. home office) v Ministerstvu dopravy). 

 

NÁVRHY OPATŘENÍ NA ZLEPŠENÍ 

 

Jedním z našich zjištění je nízké zastoupení žen ve vedení úřadu. Z mezinárodních úmluv, kterými 
je Česká republika vázána, plyne povinnost vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích 
pozicích aktivně prosazovat.6 Podporu vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích 
pozicích dále zdůrazňují Závěrečná doporučení Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen 7  a 
Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy Rec (2003)38. 

Nízké zastoupení žen ve veřejné správě je ovlivňováno neefektivním slaďováním pracovního a 
soukromého života, ale i nedostatečným využíváním pozitivních opatření za účelem podpory 
vyrovnaného zastoupení žen a mužů. Zároveň však platí, že na nižších pozicích MD podíl žen postupně 
roste. Pozitivní vliv na vyvážené zastoupení žen a mužů (nejen v rozhodovacích pozicích) má 
odstraňování negativních stereotypů a předsudků a změna vnímání schopností žen či starších osob 
anebo osob se zdravotním postižením, větší průhlednost procesu přijímání a výběru nových 
zaměstnanců, vzájemná komunikace a obecně posilování firemní kultury, dobré atmosféry na 
pracovišti a tím i vnímání organizace jako „dobrého zaměstnavatele“ v očích veřejnosti.  

Uveďme několik opatření, která mají potenciál pozitivně ovlivnit současný stav, tj. genderové, ale 
i další nerovnosti: 

 

1. Výběrová řízení: 

a) v inzerátech (oznámeních) budou názvy všech služebních/ pracovních pozic uváděny v 
mužském i ženském rodě - požadavky nejsou zatíženy genderovými stereotypy  

                                                      
6 Jedná se např. o Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen či Evropskou sociální chartu. 
7 Blíže viz 

https://www.tojerovnost.cz/images/dokumenty/Broura_CEDAW.pdf?fbclid=IwAR1NDSyKv6V5t4GzEH5tom6v3D5hsCEXO
4syIYi1u3zYwdpHM6GyVY0i_Fo. 

8  Blíže viz https://edoc.coe.int/en/gender-equality/7659-balanced-participation-of-women-and-men-in-decision-
making-analytical-report-2016-data.html#. 
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b) informování uchazečů o aktivitách zaměstnavatele v oblasti slaďování pracovního a 
soukromého života (prezentace zaměstnavatele v oblasti rovného zacházení)  
c) vypracování pravidel, manuálů nebo principů, které jasně stanoví postupy výběru nových 
zaměstnanců/kyň na určitou pozici  
d) proškolení vedoucích zaměstnanců a dalších osob, které se na výběru uchazečů podílejí, v 
oblasti nediskriminačního výběru uchazečů - zajištění vyváženého zastoupení žen a mužů ve 
výběrových komisích  
 

2. Statistiky 

a) sledování statistik v oblasti vzdělávání 

b) mapování fluktuace a vedení statistik důvodů odchodu zaměstnanců/kyň - nejenom v obecné 
formě, ale také v rámci jednotlivých odborů, oddělení  

c) pravidelně realizovat a sledovat: 

 zastoupení zaměstnanců/kyň ve věkových kategoriích 
 zastoupení zaměstnanců/kyň dle pohlaví, rozděleno dále na zastoupení na vedoucích a 

řadových pozicích 
 zastoupení zaměstnanců/kyň ve zvláštní pozici (zdravotně znevýhodněných, absolventů/tek, 

starších 55 let, starobních důchodců/kyň, na mateřské/rodičovské dovolené)  
 

3. Osobní rozvoj vedoucích zaměstnanců v oblasti rovných práv  

a) vzdělávání bude zaměřené na právní úpravu práva na rovné zacházení a nediskriminačního 
chování, problematiku předsudků, genderových, ateistických, sociálních, kulturních aj. 
stereotypů, motivaci vedoucích zaměstnanců (i ostatních zaměstnanců) k prosazování 
rovných práv 

b) optimálním typem manažerského vzdělávání z hlediska rovného zacházení je trénink 
manažerských dovedností zaměřený na konkrétní problematické situace, se kterými se může 
vedoucí zaměstnanec při své práci setkat 

 

 

4. Fluktuace – slaďování osobního a pracovního života 

a) možnosti práce z jiného místa a další benefity a možnosti karierního růstu, který je 
v současnosti omezený zvláště, i když nejen pro ženy. 

b) využití státem podporovaných sdílených míst, zvl. pro pečující zaměstnance/kyně a pro 
nejstarší věkovou skupiny zaměstnanců 

c) využití dětské skupiny Mašinka 
d) atmosféra pracovního prostředí, otevřenost a empatie (nejen) představených 
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e) např. veřejná deklarace respektu vůči LGBT+ a respektující přístup spočívající v ohleduplném 
přístupu ke zvláštním potřebám menšinových sexuálních identit (důraz na osvojení 
kompetencí a znalostí představených v této oblasti) a odmítnutí jakékoliv diskriminace9  

 

5. Age management 

a) sbírání a vyhodnocování dat ohledně potřeb různých věkových skupin zaměstnanců/kyní 
b) zaměření managementu na zlepšování pracovních podmínek pro různé věkové skupiny v 

oblasti: 
- sladění pracovního a osobního života 
- zdraví a funkční kapacity pracoviště 
- poskytované služby (včetně stravovacích, vzdělávacích, sportovních, aj.) 
- prostor pracoviště 

c) zavedení funkčních nástrojů analýzy a hodnocení individuálního vzdělávání a jeho efektivity 
s ohledem na kompetence, zkušenosti, schopnosti a motivace jednotlivých pracovníků/nic 

d) zaměření se na excelenci/pracovní výkon, ale i zkušenost a lidské/osobnostní kvality ve 
výběrových řízení (transparentnost výběrových řízení s ohledem na preferované požadavky 
zaměstnavatele v hodnocení kompetencí, výkonnosti i zkušenosti) 

e) možnost karierního růstu zaměstnanců všech věkových kategorií (respekt vůči osobním 
potřebám jednotlivých zaměstnanců/kyň)  

 

6. Home office 

a) flexibilita využívání home office (transparentnost procesu uznávání relevance home office u 
jednotlivých zaměstnanců/kyní) 

b) home office jako součást inzercí – nabídky pracovních pozic v MD 
c) vzdělávání představených v oblasti online monitoringu pracovních úkolů 
d) snížení administrativy spojené s home office10 

                                                      
9 V české státní správě s tématem LGBT+ není zkušenost, lze ale navázat na soukromé iniciativy, např. využít služby 

Pride Business Forum, viz https://www.pridebusinessforum.com/.   
10 Dále dle Analýzy institutu výkonu služby/práce z jiného místa (…), viz výše. 


