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Abstrakt 

 

Bakalářská práce se zaměřuje  na – dosud výzkumně nezmapované – hodnocení dopadů 

regulace na rovnost mužů a žen v České republice. Práce analyzuje, evaluuje a 

interpretuje podobu a vývoj tohoto hodnocení, a to u tří vybraných ministerstev za 

časové období 2007 – 2014. Pomocí kvalitativní obsahové analýzy a vytvořeného 

analytického nástroje je zkoumáno celkem 236 výstupů z hodnocení, jejichž parametry 

jsou dále statisticky zpracovávány. Výsledky jsou simultánně evaluovány a 

interpretovány. Koncepční a teoretický rámec práce je tvořen deskripcí konceptu gender 

mainstreaming, českého legislativního rámce pro hodnocení dopadů regulace a teoriemi 

genderové rovnosti, veřejněpolitické evaluace a evropeizace. Přidanou hodnotou jsou 

data z expertních rozhovorů s odborníky, jež přinášejí jak popis a hodnocení podoby a 

vývoje procesu, tak i doporučení pro jeho zlepšení. Zjištěno je, že hodnocení se 

primárně potýká s překážkami ze strany tvůrců – upozaďování, bagatelizace dopadů na 

rovnost, nerespektování pravidel, neširoká škála a mechanické kopírování hodnotících 

formulací, spojování hodnocení více dopadů zároveň, neznalost genderové oblasti. 

Sekundárně překážkami systémovými – indiferentní přístup k tématu genderové 

rovnosti, absence metodiky pro hodnocení, legislativní nejasnosti, neadekvátní 

novelizace a nedostatečné personální kapacity klíčových orgánů. Naopak pozitivním 

zjištěním je zaznamenaný pokrok, a to zejména v délce hodnotících formulací a 

v systémových činnostech na podporu genderové problematiky jako celku i hodnocení 

dopadů na rovnost mužů a žen.  

 



 

Abstract 

 

The thesis is aimed at – previously not researched – Gender Impact Assessment in the 

Czech Republic. It analysis, evaluates and interprets the character and development of 

the assessment process applied by three ministries in 2007-2014. A total of 236 outputs 

from the assessment were studied through the qualitative content analysis and the 

created analytical tool. The results were both explored with statistical methods and 

evaluated and interpreted simultaneously. The conceptual and theoretical part of the 

thesis explains the gender mainstreaming concept, the Czech legislative framework of 

Regulatory Impact Assessment and the theories of gender equality, public policy 

evaluation and Europeanization. The research is supported by the data obtained from 

interviews with expert which both describe and evaluate the assessment process and 

suggest recommendations for its improvement. It has been proved that primarily the 

assessment deals with some obstacles mainly caused by its authors who may put less 

emphasis on impact on equality between men and women, downplay it, do not respect 

the rules, do not have wide range of formulations, copy the formulations, assess more 

different impacts at the same time or do not have sufficient knowledge of the gender 

issue. Secondarily some systemic obstacles – the indifferent approach to the gender 

issue, absence of a methodology, ambiguous legislation and inadequate amendments, 

insufficient personnel capacity of the key institutions. On the other side, progress has 

been made in the length of a formulation or in the activities supporting the gender issue 

and the Gender Impact Assessment.  
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1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného tématu 

 
Problematika genderové rovnosti, zrovnoprávňování mužů a žen či jejich paritního 

zastoupení ve veřejném životě je jedním z  výrazných, všudypřítomných a též 

nezbytných aspektů udávajících a definujících dynamický trend vývoje moderní západní 

společnosti. Ideové a teoretické ukotvení těchto konceptů již v postmoderní společnosti 

víceméně s úspěchem proběhlo, nyní však vystává problém s převáděním teorie do 

praxe, implementací ideových směrů nejen do povědomí laické veřejnosti, ale zejména 

pak do specifických rozhodovacích, realizačních a veřejných úrovní států a jejich 

činností. I přes veškeré pozitivní snahy reprezentované aktivitou nejrůznějších 

kolektivit se i v současnosti ne sporadicky setkáváme s určitou nerovností či dokonce 

diskriminací danou příslušností jedince k jednomu z pohlaví. Jako nejvýraznější se jeví 

nerovnosti na trhu práce (nerovnost v odměňování, profesním růstu), v politické sféře 

(nepoměrné zastoupení žen) či rodinné (rozdílnost participace v péči o rodinu a děti).  

Jednou z rozsáhlých strategických koncepcí, jež díky své přímé legislativní 

zakotvenosti v Evropském právu (od ratifikace Amsterodamské smlouvy) má za cíl 

řekněme již s předstihem vykonávat účinnou prevenci vůči vzniku takovéto 

diskriminace či nerovnosti, je i gender mainstreaming. Tento politický mechanismus 

cílený například i k masivnější precizaci principů demokracie a sociální rovnosti 

v dnešní evropské společnosti, bude v této práci podroben detailní deskripci, analýze a 

stane se tak výchozí ideou, na jejíž bázi budeme dále stavět. Strategie má za cíl 

genderovou rovnost, rovné příležitosti mužů a žen považovat za klíčové kritérium, se 

kterým je nutno za všech okolností počítat, vždy ho zvažovat, zohledňovat a jeho 

dimenze integrovat do veškerých fází rozhodování dotýkajících se veřejného života. 

Aktéři veřejných politik tak mají za úkol genderové otázky a snahu o dosažení rovnosti 

závazně infiltrovat do veškerých sociálních, politických, hospodářských či 

organizačních problematik. Gender mainstreaming se tudíž stává funkčním prostředkem 

k reálné, explicitní integraci perspektiv rovnosti pohlaví a aktivnímu ukotvení svého 

obsahu na všech politických a organizačních úrovních států, jež mají následně v praxi 

prostřednictvím konkrétních opatření, programů, plánů naplňovat proklamované cíle 

[Blickhäuser, Bargen 2007: 1-8]. Nedílnou součástí cyklu tvorby veřejně-politických 

strategií či opatření, tudíž i gender mainstreaming, je proces implementace a evaluace 

[Howlett et al. 2009: 12-13]. Oba kroky představují v praxi části skutečně klíčové. První 



 

z nich, který se stane dalším výzkumným objektem této práce, odkazuje ke stanovení 

klíčových met, nástrojů a aktérů nutných k uskutečnění dané strategie a k následnému 

praktickému naplňování a uskutečňování proklamovaných cílů v praxi [Potůček et al. 

2005: 41]. Logicky navazující evaluace pak dokáže nejenom odhalit prezenci a míru 

zohlednění principů gender mainstreaming, nýbrž i měřit účinnost či genderovou 

citlivost kroků vyskytujících se například v určitém akčním plánu státu. Evaluace 

nejčastěji probíhá prostřednictvím genderového auditu či evaluace velkého spektra 

oblastí, ať už konkrétních legislativních dokumentů, politických programů či institucí a 

jejich činností, u nichž je pozornost zaměřena především na evaluaci reálné funkčnosti, 

cílenosti, praktičnosti či genderové citlivosti daného objektu [Pavlík, Hejzlarová 

2007: 15]. 

2. Teoretická východiska 

 

Teoretickými východisky bude především samotná definice a legislativní úprava pojmu 

gender mainstreaming nastíněná v předchozích odstavcích, jež primárně vychází z 

přímých zákonných opatření na úrovni EU a dále především z odborných příruček či 

publikací věnujících se prakticky založené interpretaci, individuálnímu pojetí a 

explikaci klíčového konceptu z rukou českých a zahraničních vládních či nevládních 

organizací. V tomto případě bude následně vhodné přiblížit i základní teoreticko-

analytický koncept evropeizace. Dalším teoretickým základem bude koncepce 

genderové ne/rovnosti na trhu práce, zde s důrazem na historický původ a společenský 

kontext těchto nepoměrů, představená nejenom prostřednictvím statistických dat a 

údajů, ale především dle sociologicky či feministicky orientované odborné literatury. 

Poslední teoretickou bází budou převážně veřejně-politické teorie implementační 

(zejména přístup down to the bottom a bottom up) vycházející z odborné literatury 

veřejně-politické či z prakticky zaměřených odborných manuálů na postupy zavádění 

přímo do praxe.  

3. Cíle bakalářské práce 

 

Primárním vytyčeným cílem této práce je precizní teoretická deskripce a explanace 

strategie gender mainstreaming s akcentem na jeho historický vývoj a identifikaci jeho 

elementárních integračních a implementačních postupů praktikovaných na úrovni států 

Evropské unie. V rámci stanoveného cíle bude následně důraz kladen především na 



 

rozpracování a analýzu způsobů a metod implementace strategie v rámci českého trhu 

práce. 

4. Výzkumné otázky a hypotézy  

 

 Jak je definována strategie gender mainstreaming? Co je klíčovou ideou, cílem a 

jak probíhá proces implementace tohoto konceptu na úrovni EU a členských 

států?  

 Jakým způsobem probíhá proces implementace strategie gender mainstreaming 

na českém trhu práce? Jaké reálné překážky a problémy se objevují v průběhu 

jmenovaného procesu? 

 Prostřednictvím jakých konkrétních opatření, programů či obecně nástrojů je 

perspektiva gender mainstreaming integrována do sféry trhu práce v České 

republice?  

5. Metody a prameny 

 

Primárně bude vycházeno z legislativních, formálních dokumentů a zpráv EU 

(European Comission, European Institute for Gender Equality, The European 

Community of Practise Gender Mainstreaming, Evropský sociální fond v ČR). Co se 

týče jmenování konkrétních legislativ, bazálním celkem bude Amsterodamská smlouva, 

jež dala vznik a definici samotné strategii gender mainstreaming. Zkoumání bude nutno 

podrobit i publikace a manuály obsahující spíše vlastní interpretaci či výklad 

problematiky, jejichž autory jsou jak domácí, tak zahraniční nevládní organizace či 

zájmové skupiny (Gender studies, Fórum 50 %, Centrum ProEquality). Nebudou 

opomenuty ani formální manuály a zprávy českých ministerstev (MPSV). Jmenované 

dokumenty budou analyzovány pomocí obsahové analýzy, jež by měla přinést kýžené 

odpovědi na explanačně a deskriptivně zaměřené výzkumné otázky. Sekundárně bude 

práce čerpat z teoretických východisek implementačních, jež jsou prezentovány 

v odborné literatuře a prakticky využívány zejména na veřejně-politických úrovních. 

V analytické části zacílené na rozhovory s odborníky bude pracovat s metodou 

kvalitativně postavených rozhovorů dle předem připraveného návodu [Hendl 2005: 174-

175]. Získaná data budou dalším pravděpodobným zdrojem přinášejícím praktičtěji 

orientované informace a zjištění týkající se tématu. 



 

6. Předpokládaná struktura bakalářské práce 

 

1) Úvod 

2) Teoretická východiska 

3) Metody 

4) Deskriptivní část 

5) Analytická část 

6) Závěry 

 

Strukturu práce lze obecně popsat takto. Teoretická východiska a metody byly popsány 

výše. V deskriptivní části práce rozpracuje stěžejní koncept genderových nerovností, 

jeho důvody a projevy s akcentem na nerovnosti projevující se na trhu práce v ČR. Dále 

představí a vysvětlí klíčový pojem gender mainstreaming, jeho základní myšlenku, 

implementační proces v rámci českého trhu práce a stručně nastíní historickou linii jeho 

vývoje v Evropě. Přiblíží i konkrétní opatření a legislativní kroky, které jsou či 

v minulosti byly prosazovány a naplňovány v prostředí našeho státu za účelem posílení 

genderové rovnosti a integrace koncepce gender mainstreaming, a porovná je se situací 

států zahraničních. Poslední teoretickou zastávkou bude představení elementárních 

implementačních metod, jež jsou uplatňovány na poli veřejných politik a aktivně 

využívány při převádění teoretického pojetí do praxe. Ty budou logickým spojovacím 

bodem, jenž nás posune vpřed k praktičtěji zaměřené části práce. Analytická část se 

bude snažit o praktické rozpracování a analýzu již konkrétních metod implementace 

užívaných v rámci strategie gender mainstreaming, kde se zaměří na prozkoumání 

těchto způsobů či na odhalení a reflexi konkrétních problémů vyskytujících se při 

samotném naplňování v praxi. Zkoumání podrobí i nástroje využívané při jmenovaném 

procesu a pokusí se definovat a klasifikovat zainteresované aktéry. Ve výzkumné části 

práce budou dále prováděny kvalitativní rozhovory s experty a odborníky z praxe, jež 

svou činnost a zkoumání situují do problematiky implementací (či případně evaluací) 

opatření a programů respektujících a zohledňujících gender mainstreaming či alespoň 

obecně genderovou rovnost, a to zejména ve sféře českého trhu práce. Využito bude tak 

nejen jejich teoretických znalostí, ale zejména těch praktických, které předpokládejme, 

budou přínosné a využitelné například i k elementárnímu zhodnocení koncepčnosti a 

účinnosti samotné myšlenky gender mainstreaming. 
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Úvod 

 

Oblast rovnosti mezi muži a ženami sice v České republice stále není prioritním a 

dostatečně atraktivním politickým tématem, avšak ve sféře výzkumné 

podceňovaným rozhodně není. Existují vědecké publikace a články (namátkově autor 

a autorky Hašková, Křížková et al., 2003; Hašková, 2005; Kampichler, Machovcová, 

2008; Křížková, Hašková, 2008; Křížková et al., 2005; Kubálková, Wennerholm 

Čáslavská et al., 2010; Linková, 2006; Pavlík, 2005) či Stínové zprávy v oblasti 

rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů (Pavlík et al., 2004, 2006, 

2008), které se zaměřují na konkrétní aspekty naplňování či nenaplňování této oblasti 

politiky. Je však s podivem, že její velmi podstatná část, která reálně ovlivňuje 

podobu konkrétních zákonů, vyhlášek apod., je zcela stranou výzkumného zájmu. 

Jedná se o hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a žen, jehož podobu a vývoj 

jsem se v této práci rozhodla podrobit analýze a evaluaci.   

Hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a žen je velice důležitým a 

silným nástrojem pro kontrolu regulatorního mechanismu státu. Regulace, 

zjednodušeně řečeno zákony, vyhlášky apod., stanovují obecná „pravidla hry“, 

jinými slovy omezení a možnosti každého občana. Je jim tím pádem propůjčena 

nemalá moc výrazně ovlivňovat chování, život mužů i žen a svým nastavením reálně 

přispívat k dosahování rovnosti či nikoli. Nástroj hodnocení dopadů regulace proto 

musí do regulatorního procesu aktivně vstupovat. Konkrétně nejenom bojovat proti 

převládajícímu předpokladu, že většina regulací je genderově neutrálních, nýbrž 

i důsledně identifikovat jejich nezamýšlené a často negativní dopady na rovnost 

mužů a žen. Tato činnost pak může skutečně přispět k přenastavení regulací a 

zaručit, aby se jejich vliv stal rovnocenným směrem k mužům i ženám.  

I přes svou nezpochybnitelnou klíčovost a potenci konat ve prospěch 

dosahování rovnosti mezi pohlavími se hodnocení dopadů regulace v praxi potýká 

s mnoha překážkami. Jde především o překážky politické, systémové, ideologické a 

metodologické. Jedním příkladem za všechny je novela pravidel hodnocení platná od 

února tohoto roku, která diktuje hodnocení dopadů na rovnost nahradit hodnocením 

dopadů na zákaz diskriminace. Tímto krokem dochází nejenom k dalšímu 
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zneviditelnění oblasti rovnosti mužů a žen, ale především k nezanedbatelnému 

umenšení potence a možností tohoto nástroje. 

Jelikož je vybraná problematika jen minimálně zmapována, jádrem 

bakalářské práce se stává zejména identifikace, analýza a následný popis co 

nejširšího spektra aspektů a charakteristik, které lze nalézt ve výstupech z hodnocení, 

specificky konkrétních hodnotících formulacích. Na základě tohoto je konstruována 

obecnější podoba a vývoj tohoto hodnocení, přidanou hodnotou je specifikace jeho 

překážek, problematických míst, hledání jejich důvodů a nastiňování způsobů řešení.  

Na tomto místě ještě upřesním, jakým způsobem je práce strukturována a jak 

funguje jako celek. Zahajuji teoretickými a koncepčními částmi. V teoretických 

východiscích se dotýkám konceptů gender, genderová rovnost a procesů 

veřejněpolitické evaluace a evropeizace. V koncepčních částech se věnuji popisu 

různých aspektů a charakteristik konceptu gender mainstreaming a především 

legislativní podobě procesu hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a žen/zákaz 

diskriminace. V analytické části podrobuji analýze, evaluaci a interpretaci konkrétní 

výstupy z hodnocení vybraných ministerstev vzniklé v časovém období 2007 – 2014. 

Při práci využívám kvalitativní obsahové analýzy, vytvořeného analytického nástroje 

a informací z expertních rozhovorů. V závěru analýzy shrnuji klíčové výsledky, jež 

evaluuji a interpretuji na pozadí znalostí z teoretické a koncepční části.    
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1. Výzkumné cíle a otázky 

 

Tato bakalářská práce si stanovuje tři cíle: 

 

1. Prvním cílem je deskripce konceptu gender mainstreaming (dále GeM), jež má 

vést k vytvoření základního rámce nejenom pro text samotný, ale především pro 

následnou analýzu, evaluaci a interpretaci. Důraz je zde kladen na zakotvení GeM do 

vývojového rámce politik genderové rovnosti na evropské úrovni a vytvoření co 

nejkomplexnějšího obrazu o jeho aspektech a charakteristikách. Na základě těchto 

předpokladů je dále cíleno na představení odborné diskuze vedené zejména o jeho 

definicích, cílech, kladech a záporech. 

 

2. Druhým cílem je deskripce jednoho z nástrojů GeM, tj. procesu hodnocení dopadů 

regulace na rovnost mužů a žen/zákaz diskriminace, jež se má stát druhou částí výše 

zmíněného rámce. Důraz je zde kladen na identifikování pozice hodnocení dopadů 

regulace na rovnost mužů a žen/zákaz diskriminace v prostředí procesu hodnocení 

jako celku a vytvoření přehledu o krocích, jež odkazují na jeho provádění. Následně 

je cíleno na představení legislativního rámce tohoto hodnocení, jeho změn, a to 

především na úrovni České republiky (dále ČR).  

 

3. Třetím cílem je analýza, evaluace a interpretace podoby a vývoje procesu 

hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a žen/zákaz diskriminace v českých 

legislativních návrzích. A to jak za pomoci poznatků z výchozího rámce vytvořeného 

v cíli prvním a druhém, tak zkušeností a hodnocení odborníků z praxe. Důraz je zde 

kladen na evaluaci, interpretaci výstupů a snahu o určitou formu jejich komparace. 
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Výzkumnými otázkami, které jsou od těchto cílů odvozeny, jsou: 

 

Cíl 1. 

 

Jak je definován koncept GeM? 

Jak koncept definují instituce veřejné politiky? 

Jak koncept definují nezávislé instituce a odborníci? 

Jaký je historický vývoj GeM v kontextu politik genderové rovnosti na evropské 

úrovni? 

Jaké jsou elementární aspekty konceptu GeM (především prerekvizity, principy, cíle, 

nástroje, aktéři, typy)? 

Jaké klady jsou rozpoznány v konceptu GeM? 

Jaké zápory jsou rozpoznány v konceptu GeM? 

 

Cíl 2. 

 

Jak je definován proces hodnocení dopadů regulace (RIA)? 

Jaký je základní legislativní rámec pro hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů 

a žen/zákaz diskriminace v ČR? 

Jaké zásadní změny proběhly v tomto legislativním rámci v období 2007–2014?  

Jaká je pozice hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a žen/zákaz diskriminace 

v celkovém procesu hodnocení dopadů regulace v ČR? 

Jaké konkrétní kroky v rámci celkového procesu hodnocení odkazují na 

provádění hodnocení dopadů na rovnost mužů a žen/zákaz diskriminace v ČR? 

 

Cíl 3. 

 

Jaká je podoba českého procesu hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a 

žen/zákaz diskriminace v prostředí vybraných ministerstev v průběhu časového 

období 2007–2014? 

Jak lze nalezené aspekty této podoby interpretovat? 

Jak odborníci popisují podobu českého procesu hodnocení dopadů regulace na 

rovnost mužů a žen/zákaz diskriminace? 
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Jak odborníci hodnotí podobu českého procesu hodnocení dopadů regulace na 

rovnost mužů a žen/zákaz diskriminace? 

Jaký je vývoj českého procesu hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a 

žen/zákaz diskriminace v prostředí vybraných ministerstev v průběhu časového 

období 2007–2014? 

 Jak lze tento vývoj interpretovat? 
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2. Teoretická východiska 

 
Teoretickou bází vysvětlující vznik politik genderové rovnosti, potažmo konceptu 

GeM, jsou teorie genderu a genderové rovnosti. Integraci GeM jako již konkrétní 

politiky do prostředí jednotlivých států Evropské unie (dále EU) lze vysvětlit 

prostřednictvím teoretického konceptu evropeizace. Nejenom za účelem pokrytí 

teoretického kontextu, ve kterém se pohybuje hodnocení regulace dopadů na rovnost 

mužů a žen, nýbrž i nastínění samotného výzkumného rámce práce, poslouží teorie 

veřejněpolitické evaluace.  

 

2.1. Gender a genderová rovnost 
 

2.1.1 Gender 

 

Teorie genderu pracují se dvěma základními pojmy, těmi jsou gender a pohlaví. 

V jejich vysvětlení obecně nepanuje shoda, lze vysledovat dvě klíčové linie výkladu.  

Na jedné straně stojí představa, že mezi genderem a pohlavím existuje duální 

vztah, který je od sebe navzájem odlišuje, odděluje a jako určující základ 

upřednostňuje pohlaví, dle něhož je následně utvářen gender. Tato linie výkladu 

vnímá pohlaví jako přírodou determinované a biologicky podmíněné rozdíly mezi 

muži a ženami, jež jsou univerzální a dané (Asklöf, 2003, s. 8; EQUAL, 2004; 

Nováková, 2002, s. 14; Renzetti, Curran, 2003, s. 20). Mužské pohlaví od ženského 

odlišuje primárně na bázi rozdílů v anatomii jejich těl a genetickém materiálu 

(skladba hormonů, pohlavní orgány apod.) (Oakley, 2000, s. 6, 22). Takto chápaný 

pojem pohlaví je poté základním kamenem pro výstavbu a společenské konstruování 

genderu jako sociální kategorie (Renzetti, Curran, 2003, s. 20). Ta se pojí s rozdíly 

ryze sociálními, kulturními, jež jsou mužům a ženám přisuzovány ze strany 

společnosti a stávají se elementárními pro utváření jejich rozdílných postojů, 

charakteristik a způsobů chování. Ty jsou pak posuzovány jako typicky 

mužské/ženské (Asklöf, 2003, s. 8; Nováková, 2002, s. 14; Renzetti, 

Curran, 2003, s. 58). 

Na straně druhé reaguje Pavlík (2006, s. 11), který vidí pojmy pohlaví a 

gender jako vnitřně více spjaté a související. Od výše nastíněných představ se 
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odlišuje tím, že za určující základ považuje gender, nikoli pohlaví. Odklání se od 

biologického determinismu jako potenciálního tvůrce genderové nerovnosti a 

vykládá pohlaví jako společností utvářený koncept měnící se v závislosti na čase a 

kultuře (pohlaví ryze sociální, obdobně jako gender). Pohlaví identifikuje rozdíly 

mezi lidskými těly a snaží se jim porozumět. Autor však upozorňuje, že pro 

uskutečnění těchto kroků je třeba mít již s předstihem pevně ukotven koncept 

mužskosti/ženskosti, představu o podobě mužského/ženského těla a jejich rozdílech. 

Gender tak předchází tělesnosti (tělu, konceptu pohlaví), která je pomocí jeho 

kulturních a společenských nástrojů konstruována a regulována. Gender je dle 

Pavlíkovy perspektivy „ve své podstatě vyjádřením představy, že se lidské bytosti 

dělí na dvě skupiny, ženy a muže, které mají do značné míry odlišné mužské 

(maskulinní) a ženské (femininní) charakteristiky, vlastnosti, schopnosti atd.“ 

(ibid., s. 9). Mezi maskulinitou a femininitou panuje specifický vztah založený nejen 

na jejich vzájemné protikladnosti a asymetrii (dominance maskulinity – 

androcentrismus), nýbrž i závislosti a kohezi (jeden bez druhého nemá smysl). 

Maskulinita/femininita není faktem, jež musí být nutně nalezen u všech jedinců 

pohlaví mužského/ženského, naopak odkazuje spíše k určitým společenským silám 

definujícím, co v dané společnosti znamená být mužem/ženou (typizace žití 

maskulinity a femininity) (Young citována in Pavlík, 2006, s. 9). Gender konstruuje 

i podobu mocenských vztahů ve společnosti. Skupinu mužů staví do dominantnější 

pozice, propůjčuje jí větší moc ve srovnání se skupinou žen. Mocenská disharmonie 

se projevuje jak na úrovni symbolické (muž/maskulinita jako společenská norma; 

například v jazyce, náboženství), tak společenské, strukturální (nerovné zastoupení 

žen a mužů ve veřejném životě, mužská dominance napříč sociální hierarchií či 

v kontrole zdrojů) (ibid., s. 9).  Závěrem je třeba říci, že koncept gender se 

neomezuje pouze na muže/ženy, potažmo maskulinitu/femininitu. Vztahovost, 

identita a sexualita jsou dalšími dimenzemi v komplexitě genderu. Musejí zde tak být 

zohledněny i alternativní vztahy či identity jako je homosexualita a transgender 

(Pavlík, Hejzlarová, 2007, s. 13).  
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2.1.2 Genderová rovnost 

 

Do diskuze o genderové rovnosti je proto nutno zapojit veškeré jmenované dimenze 

genderu. Genderová rovnost by měla cílit na rovnost (příležitostí, výsledků) nejenom 

mužů a žen, nýbrž „požadovat rovnost i z hlediska sexuálních orientací či 

menšinových genderových identit“ (Pavlík et al., 2008, s. 15). Musí být bráněno 

situaci, kdy rovnost mezi muži a ženami je chybně považována za synonymum 

k rovnosti genderové (případ publikace Ministerstva práce a sociálních věcí Gender 

mainstreaming) (Pavlík, Hejzlarová, 2007, s. 13; Pavlík, 2008).  

Genderovou rovností lze tedy rozumět stav, kdy všem jednotlivcům přísluší 

stejná možnost svobodně rozvíjet své schopnosti, činit vlastní rozhodnutí, a to 

nezávisle na příslušnosti k určitému genderu. Rozdílnost chování, aspirací a potřeb 

jedinců je respektována a má stejnou hodnotu. Toto implikuje stejnou viditelnost, 

postavení a účast jednotlivců ve veřejném a soukromém životě, opět nehledě na 

jejich gender (Asklöf, 2003, s. 8-9).  

V teoretickém pojetí rovnosti obecně lze operovat s několika druhy, a to 

rovností formální a materiální a dvěma specifičtějšími, rovností příležitostí 

a výsledků.  

Klíčovou myšlenkou rovnosti formální je právní rovnost zajišťující všem 

jedincům stejné spravedlivé postavení před zákonem. Nevýhodou je určitá 

omezenost, která v případě genderu sice zajišťuje onu právní jistotu, avšak již 

nepočítá a nezajišťuje rovnost v ekonomickém, společenském a kulturním životě. 

Tyto dílčí rovnosti jsou přitom stěžejními v kompletaci celého balíčku genderové 

rovnosti (Heywood, 2008, s. 244-247).  

Materiální rovnost bere v potaz individualitu jedince, jeho pozadí či zázemí a 

zvažuje dopady svého působení na skutečnou situaci každého individua s cílem 

zamezit vlivu a působení nevýhod rovnosti formální (Bobek et al., 2007, s. 17-18).  

Rovnost příležitostí se zabývá nejenom diagnostikou a formulací výchozích 

diferencí mezi jedinci, ale především i následnými praktickými aktivitami 

hledajícími řešení. Cílem je tak pro všechny jedince zajistit shodné startovní pozice, 

harmonizovat výchozí nerovné životní podmínky, nikoli však ovlivňovat výslednou 

situaci a koncové zisky (ibid., s. 18-19). 
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K tomuto má potenci poslední typ rovnosti, jež přímo zajišťuje shodné 

výsledky a koncové zisky pro všechny bez rozdílu, dosahuje tak snadněji kýžené 

sociální spravedlnosti a redistribuce. Finální stav je tak bez ohledu na startovní pozici 

či průběh procesu pro každého shodný (Heywood, 2008, s. 247-251). 

V teoriích rovnosti, explicitně genderových, lze též nalézt několik přístupů. 

Například Walby (2003, s. 6-7) dělí přístupy k genderové rovnosti dle toho, s čím 

samotnou rovnost asociují. Rovnost lze asociovat se stejností (politická strategie 

rovných příležitostí), dále odlišností (politická strategie rovnosti ve výsledku) 

a transformací (politická strategie GeM). Další velmi podobné dělení přináší 

například Rees (detailněji viz podkapitola 4.3).  

 

2.2 Evropeizace 
 

Pro legislativní průnik a zakotvení konceptu GeM do politik jednotlivých států, ČR 

nevyjímaje, je stěžejním proces evropeizace. Evropeizaci lze pojit výlučně s institucí 

EU a obecně vykládat jako dopady procesu evropské integrace. Konkrétně se jedná 

o dopady, efekty veškerých politik EU do národních veřejných politik členských 

států (kompletně do policy, polity, politics) a s tímto spojené změny, které vyvstávají 

v různých vnitřních oblastech národních politik (Töller, 2004, s. 1; Zemanová, 

2007, s. 32). Na toto navazuje např. Radaelli, jež tvrdí, že „europeizace je tvořena 

procesy a) konstrukce, b) rozptylování a c) institucionalizace formálních a 

neformálních pravidel, procedur, politických paradigmat, stylů, způsobů uspořádání 

různých záležitostí a sdíleného přesvědčení a norem, které se nejprve definují a 

konsolidují v politických procesech na úrovni EU a posléze dochází k jejich vtělení 

do logiky domácího (státního a substátního) diskurzu, politických struktur a 

veřejných politik“ (Radaelli, 2000, s. 4).  

Autoři dále identifikují několik rovin evropeizace, v případě mé práce jsou 

relevantní zejména rovina legislativní (přejímání norem EU, přizpůsobování 

národních legislativ), členských států (implementace a evaluace politik EU, změny 

v národní policy, polity, politics) a EU (formování a posilování politického systému 

EU) (Dančák, Fiala, Hloušek, 2005, s. 14).  
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Na samotnou evropeizaci reagují členské státy několika způsoby. Jedná se 

o absorpci (přizpůsobení se politických nárokům, ovšem pouze „naoko“, bez 

podstatné změny ve strukturách a politickém chování), transformaci (skutečná 

adaptace na politické nároky, reálná změna), lhostejnost (rezistence k politickým 

nárokům, absence změny) a stažení se (odvrácení se k původním méně 

evropeizovaným řešením, absence změny) (Radaelli citován in Dančák, 2006, s. 79; 

Radaelli, 2000, s. 14-15). 

 

2.3 Teorie veřejněpolitické evaluace 
 

Evaluace, jinými slovy hodnocení, je ve zjednodušeném pojetí podstatnou a zároveň 

finální fází cyklu tvorby veřejných politik. Objekty, které lze primárně podrobit 

evaluaci, jsou konkrétní veřejněpolitické programy, veřejná politika, veřejněpolitická 

opatření a výkon celé veřejněpolitické jednotky (Potůček, 2013). Evaluaci lze 

definovat jako sociálně-vědní výzkumnou metodu či obecně aktivitu zacílenou 

především na praktické hodnocení (pokrývá činnosti jako je sběr, analýza, 

interpretace a sdělování informací) různých aspektů sociálně-intervenčních programů 

(Hendl, 2005, s. 289; Rossi, Lipsey, Freeman citováni in Nekola, 2007, s. 339). 

Cílem aktivity je z různých úhlů a perspektiv zhodnotit již implementovanou či 

v současné době se implementující politiku a přinést aktérům stěžejní informace, 

jinými slovy zpětnou vazbu. Ta se pak může stát klíčem k rozhodnutí o pokračování, 

úpravě, úplném pozastavení dané politiky či být praktickou zkušeností využitelnou 

při příští formulaci a tvorbě politiky obdobné. Metoda evaluace je vysoce ceněna 

především v politickém procesu, kdy aktivně pomáhá politickým aktérům a zároveň 

plní funkce kontrolní (naplňování standardů, poskytování zdrojů, služeb a výsledků),  

poznávací/explanační (explanace vztahů a účinků) a participační (zapojení občanů do 

hodnocení) (Nekola, 2007, s. 340). Zvládá tak obsáhnout široké spektrum aktivit jako 

je například systematické a vědecké hodnocení efektivity, užitečnosti dané politiky, 

přezkoumání míry naplnění předpokládaného cíle, identifikace množství a druhu 

využitých zdrojů či představení problémů nastalých během realizace 

(Potůček, 2013).  



   

11 

 

Lze identifikovat poměrně velké množství typů evaluace, a to především dle 

toho, co konkrétně hodnotí a v jaké konkrétní fázi veřejněpolitického cyklu. 

Vzhledem k omezenému prostoru práce jen stručně nastíním základní typologie 

evaluace, jež jsou spojené s kontextem hodnocení dopadů regulace, potažmo mou 

prací jako celkem.   

První typologie klasifikuje hodnocení na evaluaci ex ante, evaluaci in media 

res a evaluaci ex post, a to na základě toho, v jakém časovém úseku a jaké fázi cyklu 

je uskutečňována. Evaluace ex ante se zásadně uskutečňuje před rozhodnutím 

o implementaci dané politiky. Poskytuje cenné informace, jež jsou stěžejním 

pomocníkem politickým aktérům při fázi rozhodování. A to například o tom, jakou 

z nabízených alternativ vybrat jako nejvhodnější, či zda bude vůbec daná politika 

pozitivním krokem kupředu v zajišťování kýženého cíle. Evaluace in media res je 

prováděna v čase reálného probíhání dané politiky. Přináší informace umožňující 

zvážení a následné rozhodnutí o pokračování, vylepšení či úplném ukončení 

probíhající politiky. Nadto pomáhá odhalit důvody absence plánovaných efektů 

politiky. Evaluace ex post následuje po ukončení celého procesu dané politiky. Je 

tudíž schopna přinést širší spektrum informací, příkladem identifikovat množství a 

druh využitých zdrojů, zhodnotit, zda bylo dosaženo kýžených cílů. Významnou je 

především z důvodu svého edukačního charakteru, poskytuje informace využitelné 

při tvorbě dalších politik či evaluaci ex ante (Greenberg, 2005, s. 189-190; 

Potůček, 2013). 

Dalšími typy je evaluace procesu (procesní analýza) a evaluace výsledků 

(výsledková analýza). Typologie odkazuje na to, co konkrétně je sledováno a 

hodnoceno, zda proces, či naopak výsledek politiky. Evaluace procesu přezkušuje, 

zda probíhající politika funguje, je efektivně řízena, a to pokud možno správně ve 

vztahu k poskytování zdrojů cílové skupině. Konkrétně jsou sledovány a hodnoceny 

organizační funkce spjaté s realizací politiky, na straně druhé efektivita využívání 

výstupních zdrojů ze strany cílové skupiny (Nekola, 2007, s. 345). Stěžejní aktivitou 

evaluace výsledků je hodnocení politiky vzhledem k úspěšnosti naplnění cíle. 

Konkrétně tak jde o identifikaci a kvantifikaci výsledků a jejich následnou evaluaci 

ve vztahu k dosaženým cílům (ibid., s. 348-349). 
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Mezi specializovanější druhy evaluace patří hodnocení nákladů a přínosů 

(nákladově přínosová analýza) a její složky, jako je analýza efektivnosti nákladů a 

užitečnosti nákladů. Opomenout nelze ani hodnocení dopadů regulace jako již 

vysoce specifickou, náročnější a pro tuto práci stěžejní metodu evaluace 

(Greenberg, 2005; Potůček, 2013). 
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3. Metodologie 

 

V návaznosti na vytyčené výzkumné cíle a otázky byly zvoleny následující 

výzkumné metody. 

 

Pro dosažení prvního a druhého cíle (deskripce GeM a hodnocení dopadů regulace 

na rovnost mužů a žen/zákaz diskriminace) bylo využito jedné metody, a to: 

 

1) metody studia sekundárních dokumentů. Konkrétně se jednalo o legislativní 

dokumenty veřejné správy, dokumenty úřední povahy, odborné články, studie, 

publikace apod. (Hendl, 2005, s. 132; Nekola, Veselý, 2007, s. 159). Z legislativních 

dokumentů je třeba explicitně jmenovat Legislativní pravidla vlády, 

Jednací řád vlády a Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA). A to 

z toho důvodu, že s informačním rámcem těchto tří klíčových dokumentů bylo 

spolupracováno napříč téměř všemi částmi práce.  

 

Pro dosažení třetího cíle (analýza, evaluace a interpretace podoby a vývoje 

hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a žen/zákaz diskriminace) bylo využito 

kombinace dvou metod, a to: 

 

1) kvalitativní obsahové analýzy vybraných návrhů právních předpisů (Nekola, 

Veselý, 2007, s. 187; Scherer, 2004). Pro upřesnění je třeba uvést, že primární data 

získaná touto metodou byla dále zpracovávána prostřednictvím kvantitativních 

statistických metod analýzy, konkrétně bylo využíváno popisné analýzy (frekvenční 

a kontingenční tabulky). Tato činnost byla prováděna v prostředí programů SPSS 

Statistics a Microsoft Office Excel (Nekola, Veselý, 2007, s. 184-185).  Jaké 

konkrétní parametry byly pro návrhy stanoveny a následně statisticky zpracovány je 

detailněji popsáno v podkapitole 7.1. Její součástí je i vytvořený analytický nástroj. 

Je třeba upřesnit, že výstupy z popisné analýzy byly dále určitým způsobem 

evaluovány (metody evaluace přiblíženy v podkapitole 2.3), snahou však byla 

především interpretace výstupů na základě informací a vědomostí získaných studiem 

výše vymezeného spektra dokumentů. 
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2) expertních rozhovorů. Tuto metodu lze označit jako rozhovor s expertem či dle 

autorů jiných jako rozhovor s klíčovými aktéry (Hendl, 2005, s. 189-190; Nekola, 

Veselý, 2007, s. 171). V rámci této metody, jež ve svém rámci zastřešuje další typy 

rozhovorů, byl zvolen polostrukturovaný rozhovor dle předem připraveného návodu 

(Hendl, 2005, s. 174-175). Návod k rozhovoru obsahující tematické okruhy a 

konkrétní otázky lze nahlédnout v příloze č. 5. Nutno upřesnit, že primární data 

vzniklá touto metodou již dále nebyla jak přepisována, tak zpracována pomocí 

specifických analytických metod. A to z toho důvodu, že rozhovory měly pouze 

informační charakter. Další specifika týkající se vybraných informačních partnerů a 

podoby rozhovorů jsou popsány v podkapitole 7.7. 

Závěrem jen shrnu, že obecnou metodologickou snahou bylo vhodně 

kombinovat práci jak s dokumenty sekundární povahy, tak daty primárními nabytými 

prostřednictvím vlastní analýzy a rozhovorů. Tato snaha byla motivována aspirací na 

vytvoření komplexního obrazu zkoumané problematiky, v němž analytické výstupy a 

jejich interpretace nejenom navazují na teoretický a koncepční rámec práce, nýbrž 

mezi sebou vytvářejí i vzájemnou fungující kooperaci a vztah.  
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4. Gender mainstreaming 

 

Gender mainstreaming představuje v historickém vývojovém rámci agendy 

dosahování genderové rovnosti na poli EU stádium prozatím nejvyšší a nejnovější. 

V konkurenci svých předchůdců je však stále do určité míry považován za 

benjamínka s nespočetným množstvím slibně znějících ideálů a cílů, ovšem 

s minimálními hmatatelnými výsledky v případě jejich realizace (Verloo, 2005). Již 

tato určitá výchozí polemika mne jako autorku vybízí k hlubšímu zaměření se právě 

na oblast GeM. I přes to však následující kapitoly rozhodně nelze považovat za 

vyčerpávající deskripci konceptu, nýbrž za elementární bázi, jež bude základem textu 

a poslouží jako vodítko pro následnou analýzu. 

 

4.1 Definice gender mainstreaming dle institucí veřejné politiky 
 

Právo a možnost definovat GeM náleží aktérům z širokého spektra oblastí, já v tomto 

případě spatřuji jako klíčové zejména následující dvě skupiny. První a zpravidla tu 

mocnější skupinu tvoří legitimizovaní institucionalizovaní aktéři („oficiální 

promotéři a autority“) příslušní k vertikálnímu rozměru politiky. Příkladem jsou 

mezinárodní orgány jako je EU, Organizace spojených národů (dále OSN), 

Rada Evropy (dále RE) či vládní struktury jednotlivých států jako je české 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále MPSV). Určitou protiváhu či opozici tvoří 

„neoficiální autority a komentátoři“ klíčoví pro rozměr horizontální. Příkladem jsou 

odborníci, akademici, experti z praxe, neziskové organizace, zájmové skupiny či 

feminističtí teoretici/kritici.  

 

4.1.1 Definice Group of Specialists on Mainstreaming 

 

Co do počtu nejrozšířenější a v textech majoritně nejuváděnější definicí GeM je 

vymezení Group of Specialists on Mainstreaming náležící pod RE. Definice je 

předkládána a široce akceptována skutečně většinovou částí odborníků či vládních 

i neziskových organizací. Pracují s ní například stěžejní texty autorek Daly, 

Lombardo, Meier, Rees, Střílkové, Verloo, Woodward apod. 
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„Gender mainstreaming je (re)organizace, zkvalitňování, rozvoj a vyhodnocování 

koncepčních procesů tím, že při nich všechny zúčastněné subjekty budou na všech 

úrovních a ve všech stádiích využívat hledisko genderové rovnosti“ 

(Group of Specialists, 1998, s. 15; Nováková, 2002, s. 32). 

Krom této definice rozpracovává Group of Specialists i další stěžejní body 

GeM. Upozorňují například na rizika spjatá s konceptualizací. V procesu utváření 

definice GeM varují před pouhým implicitním odkazováním na klíčový termín 

genderová rovnost. Nevítaným jevem jsou i definice s omezeným parciálním 

charakterem či stavění rovnítka mezi definici GeM a jednu z jeho dílčích strategií. 

Tímto míní situaci splývání definice s cílem (GeM se nesmí stát sám o sobě cílem). 

Jako ideál spatřují definici otevřenou, připravenou reagovat na různé potřeby, 

pohyby aktérů, kontexty situací a disponující schopností vstřebat odlišné nástroje a 

techniky. Definici tak nikdy nelze vnímat jako konečnou a rigidní                       

 (Nováková, 2002, s. 30-32). 

Za cíl celého GeM považují „dosažení genderové rovnosti“, čímž konkrétně 

míní vsazování genderové perspektivy do prostředí mainstreamu, tj. hlavního 

proudu, dominantní tendence společnosti/politiky (ibid., s. 31-32). 

Nevyhýbají se ani identifikaci potenciálních problémů jako je neporozumění 

jak konceptu GeM, tak jeho vztahu k tradičním specifickým politikám genderové 

rovnosti či příliš omezené a zúžené pojímání ideje genderové rovnosti. Upřesňují, že 

i potřeba procedurálních, systémových změn v tvorbě politik či nedostatek 

odpovídajících technik, nástrojů a znalostí aktérů o problematikách genderové 

rovnosti, je částí problematickou. Jako velice rizikovou vidí absenci implementace 

GeM často způsobenou slabou politickou vůlí (ibid., s. 35-37). (Detailnější deskripce 

záporů a problémů GeM v podkapitole 4.4.2). 

Pro implementaci GeM do praxe doporučují využívat těchto sad nástrojů či 

technik. Jedná se o nástroje analytické, vzdělávací, tréninkové, konzultativní a 

participační (ibid., s. 46-53). Ty by měly být vloženy do rukou politiků, občanů EU, 

správních institucí, expertů a výzkumníků, neziskových, zájmových organizací a 

nátlakových skupin, hromadných sdělovacích prostředků a mezinárodních institucí, 
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jež RE považuje za aktéry klíčové (ibid., s. 53-56). (Detailnější deskripce aktérů 

v podkapitole 4.6, nástrojů v podkapitole 4.7). 

 Nejenom nástroje, nýbrž i prerekvizity (jinými slovy splnění výchozích 

podmínek) jsou dle Group of Specialists důležitým předpokladem úspěchu 

implementace GeM. Za klíčové jsou považovány politická vůle a ochota konat ve 

prospěch GeM, znalost administrativy domén ze strany aktérů či existence tradičních 

specifických politik genderové rovnosti. Podmínková báze dále vyžaduje kvalitní 

genderové studie, spolupracující skupiny genderových odborníků z praxe, nutnost 

tvorby statistických dat segregovaných dle pohlaví a jejich následné efektivní užívání 

v praxi. Specifickou, a v mnoha případech obtížně dosažitelnou prerekvizitou, je 

silná (či alespoň početně vyrovnanější) participace žen ve veřejném a politickém 

životě, a to především v rozhodovacích procesech. Ta směřuje k hlubšímu zakotvení 

myšlenky správnosti a vhodnosti přístupu GeM u přítomných mužů (Musilová, 

2001, s. 15; Nováková, 2002, s. 40-43). 

 

4.1.2 Definice Hospodářské a sociální rady OSN 

 

Definice pocházející od Hospodářské a sociální rady OSN (dále ECOSOC), vidí 

GeM jako: „…proces posuzování jakékoli plánované akce z hlediska jejich důsledků 

pro muže a ženy, nevyjímaje posuzování legislativ, politik, nebo programů, a to ve 

všech oblastech a na všech úrovních. Jedná se o strategii činící jak z ženských, tak 

mužských zájmů a obav integrální dimenzi navrhování, implementace, monitoringu a 

evaluace všech politik a programů ve všech politických, ekonomických a sociálních 

sférách za účelem toho, aby ženy i muži dosahovali rovnocenných benefitů a nebyla 

tak udržována nerovnost. Konečným cílem je dosažení genderové rovnosti“ 

(General Assembly UN, 1999, s. 24). 

Obdobným způsobem jako Group of Specialists vymezuje i ECOSOC další 

náležitosti GeM. Ačkoli neoperuje se zcela totožnými termíny, vyjádřeními a klade 

důraz na odlišné aspekty, elementární ideje zůstávají zachovány. Příkladem cíl GeM, 

který shodně jako Group of Specialists vidí v dosahování genderové rovnosti 

(UN, 2002, s. 1). Z tohoto důvodu ponechám rozpracování od ECOSOC nezmíněno 

a budu primárně vycházet z výše nastíněného základu od Group of Specialists. 
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4.1.3 Definice Ministerstva práce a sociálních věcí 

 

České MPSV, poslední zde uváděný oficiální promotér, uvádí, že: „Genderový 

mainstreaming znamená „prostoupení“ hlediska vyrovnávání příležitostí pro muže 

a ženy všemi koncepčními a rozhodovacími procesy ve všech jejich fázích, včetně 

plánování, provádění a vyhodnocování. Před přijetím jakéhokoli rozhodnutí je nutné 

vyhodnotit dopad tohoto rozhodnutí na muže a na ženy (tzv. genderová analýza)…“ 

„…gender mainstreaming znamená integraci genderové perspektivy do všech 

existujících politik a představuje tak jeden z nejúčinnějších nástrojů k odstraňování 

nerovností mezi pohlavími, jež musí být využíván napříč celou společností“ 

(MPSV, 2005). 

Ministerstvo práce a sociálních věcí přináší další rozpracování GeM v jedné 

z částí své publikace Gender mainstreaming, kde se řekněme přímo podřizuje 

Závěrečné zprávě RE a výkladu Group of Specialists (pouze přeloženo do českého 

jazyka s několika vlastními úpravami) (Nováková, 2002). 

 

4.2 Diskuze definic a cílů gender mainstreaming 
 

Po konceptualizaci GeM institucionalizovanými aktéry zmíním poznatky týkající se 

definic a cílů GeM ze strany druhé skupiny, tj. především odborníků a neziskových 

organizací. Na tomto místě shrnu stěžejní charakteristiky a znaky GeM, na něž autoři 

ve svých textech upozorňují a jež vyzdvihují. Pokusím se vytvořit protiváhu 

k definicím tzv. oficiálním, často pozbývajícím kritické posouzení a praktický 

náhled.  

 

4.2.1 Diskuze definic 

 

Autoři reflektují, že před samotným zahájením konceptualizace GeM je třeba 

identifikovat tzv. výchozí bázi. Tou je předpoklad, že ve veřejném životě existují 

objektivně viditelné rozdíly mezi muži a ženami (vlastnícími sociální a kulturní 

gender), jež způsobují nerovnosti a znevýhodnění (Taljunaite, 2005, s. 1042). 

Doprovodným jevem je absence genderové neutrálnosti veřejných struktur, systémů 

(často je zde rozvinut tzv. institucionalizovaný sexismus) a lpění na tradičních 

stereotypních patriarchálních modelech (Rees, 2005, s. 559-560). Tyto aspekty se 
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snoubí v silného hybatele vytvářejícího a udržujícího kulturně dané předsudky, 

hodnoty, normy, díky nimž přetrvávají a prohlubují se genderové nerovnosti. GeM se 

tudíž musí snažit umenšovat či plně eliminovat tyto často implicitní kulturně dané 

kořeny a transformovat tradiční politické systémy a struktury (definice a řešení 

problémů nevyjímaje) (Bendl, Schmidt, 2013; Daly, 2005; EQUAL, 2004; Verloo, 

2001; Woodward, 2001). Jednoduše řečeno nejde o to hledat způsoby, jak měnit 

ženy, aby se dokázaly lépe vměstnat do úzkých veřejných prostor často tvořených dle 

maskulinního hlediska (tzv. zlatý mužský standard) (Rees, 2005, s. 559). Nýbrž o to, 

jak tyto prostory rozšiřovat a přizpůsobovat ve prospěch rovnocenné participace jak 

žen, tak mužů (EQUAL, 2004).  

Rees (2005, s. 564-569) tuto výchozí bázi, dá se říci, shrnuje na pozadí 

identifikace klíčových principů GeM. Těmi jsou – vtělit do mainstreamu myšlenku, 

že každý člověk je jedinečnou individualitou mající určitou vlastní osobnost (a dle 

tohoto předpokladu s člověkem zacházet), dále ideje hodnot demokracie, rovnocenné 

participace a principy spravedlnosti, férovosti a rovnosti. 

Primárním definičním znakem, na který je často upozorňováno, je fakt, že na 

rozdíl od pozitivních akcí a pozitivní diskriminace se GeM nesmí omezit jen na 

podporu žen jako specificky znevýhodněné skupiny. Následně při tvorbě politik 

neužívat jen jednostranný feministický ženský pohled (Woodward, 2001, s. 10-11). 

Aktéři GeM, v ideálním případě disponující genderovou perspektivou, musejí zacílit 

aktivity na podporu obecně genderovou, jež počítá rovnocenně se zájmy a potřebami 

zástupců pohlaví ženského i mužského.  

Na toto je třeba napojit snahu o oproštění se od striktního zaostření na otázky 

ryze ženské a dát přednost vícerozměrným problematikám směřujícím nejenom 

ke kategoriím genderu, ale například i jiným potenciálně diskriminujícím (věk, 

etnicita, sexuální orientace apod.). V konstrukci genderových nerovností je tak nutné 

reflektovat jako primárního tvůrce nejenom kategorii gender, ale i další 

charakteristiky přirozeně vlastní danému jedinci. 

Během naplňování GeM musí v jádru ležet koncept diverzity (rozdílnost a 

jedinečnost potřeb, zájmů, priorit žen a mužů), jež by měl být ze strany politických 

tvůrců i společnosti akceptován a oceňován (EQUAL, 2004; Group of Specialists, 
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1998; Rees, 2005; Woodward, 2001). To lze shrnout tak, že mainstream by na všech 

úrovních měl být „podřízen hledisku rovnosti, integrovat v sobě zájmy obou 

pohlaví“, na stranu druhou však neopomínat „posilovat status, práva, individualitu a 

sebeuvědomění žen“ (Moser citována in Pavlík, 2007, s. 4-5).   

Autoři dále vnímají GeM jako koncept s přístupem globálním a komplexním, 

nikoli selektivním a složeným jen z drobných sektorových či vysoce 

specializovaných politik (Střílková, 2005; Woodward, 2001). GeM by naopak měl 

mít aspiraci stát se integrální součástí všech běžných politik a jejich úrovní, a to po 

dlouhé časové období, nikoli nárazově (EIGE, 2013). Představuje i novou politickou 

příležitost, otevírá velké množství přístupových bodů. Například pro dosud 

nevyslyšené či marginalizované aktéry (obhájci ženských práv), a to za účelem 

rozšiřování politické agendy o principy genderové rovnosti (Hafner-Burton, 

Pollack, 2000b).  

Nutno zmínit, že GeM v žádném případě nelze vnímat jako radikální obrat, 

který popírá nejen veškeré předchozí snahy, ale i tradiční specifickou politiku 

genderové rovnosti (rovné zacházení a pozitivní akce). Naopak s ní má vytvořit 

funkční kooperaci a brát ji jako svou integrální a pro úspěch nezbytnou součást 

(tzv. komplementární duální strategie) (Nováková, 2002; Rees, 1999; 

Střílková, 2005; Verloo, 2001). 

Další oblastí zájmu je vztah GeM ke specifické praktice strategického 

rámcování.  GeM je často třeba strategicky rámcovat takovým způsobem, aby 

správně zapadnul do současných dominujících politických rámců, aktivit, a to za 

účelem vyvolání adekvátního pozitivního ohlasu u tvůrců politik. Rámcování a 

definování tak musí probíhat v souladu s hodnotami, normami a zájmy aktérů, jež 

mají potenci ho naplňovat. Jednoduše řečeno, GeM je třeba učinit konceptem vysoce 

atraktivním, vykreslit ho jako pro úspěch nepostradatelný. Tímto lze předejít jeho 

potenciálnímu odmítnutí a zajistit mu reálnou implementaci (či alespoň základní 

povědomí/zvážení v hlavách tvůrců politik) (Hafner-Burton, Pollack, 2000b; 

Kampichler, 2009; Verloo 2001, 2005). (Tento bod detailněji popsán v podkapitole 

4.4.2, kde jsou argumentována negativa strategického rámcování směrem k GeM.)  
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Autoři reflektují, že GeM sám o sobě odkazuje ke dvěma referenčním 

rámcům. Prvním z nich je rámec vycházející z hledisek genderové rovnosti, druhým 

rámec soustředěný na mainstream. Toto vnitřní roztříštění způsobuje nechtěnou 

dvojakost a nekonzistentnost, jelikož každý rámec sleduje odlišné cíle a GeM tak 

simultánně operuje s cíli dvěma. Na jedné straně jde o podporu genderové rovnosti a 

spravedlnosti, na straně druhé o zdokonalení a zefektivnění mainstreamových politik 

za jejich vlastních podmínek a za pomoci genderové analýzy (Walby citována 

in Daly, 2005, s. 445; Walby, 2003, s. 3-4). 

V závěru je třeba říci, že GeM je jako koncept často doprovázen nejenom 

atributy vysoce inovativní, transformativní, revoluční (Hafner-Burton, Pollack, 

2000a; Mazey, 2000; Rees, 1999, 2005), vědomý a systematický (Bendl, Schmidt, 

2013, Woodward, 2001). Nýbrž je často až metaforicky charakterizován jako 

obrodné a renovující úsilí (Verloo, 2005, s. 11-12) či je mu díky jeho mírovému a 

nenásilnému stylu konání přisuzován potenciál být sametovou revolucí (Verloo, 

2001). Nutno je podotknout, že v ideálním případě by se politika měla na výše 

zmíněné požadavky adaptovat a vnímat je jako přirozené, vývojem dané výzvy, které 

mají potenciál překonat současné limity, pozitivně měnit její prostředí, způsoby 

vykonávání i dominantní paradigmata (Mazey, 2000, s. 3; Rees, 2005, s. 559). 

 

4.2.2 Diskuze cílů 

 

Primární oficiálně vymezený cíl byl jmenován v podkapitole 4.1. Zde budou 

nastíněna další rozšíření tohoto základu ze strany odborníků. 

Dílčí dimenzí základního cíle je, aby byl mainstream systematicky měněn a 

reorientován (Verloo citována in Bendl, Schmidt, 2013, s. 366). V ideálním případě 

by do něj měla být genderová rovnost pevně ukotvena a vytvořit stabilní základ, na 

kterém by se mohla vystavět společnost respektující gender jako kategorii klíčovou, 

vnímavá k jeho implikacím a připravená čelit nerovnostem jím způsobeným. Další 

dimenzí výchozího cíle tak je genderové stereotypy a předpojatosti neutralizovat, a 

naopak posílit principy demokracie a sociální spravedlnosti. Dále preventovat 

jakýkoli druh nerovnosti mezi muži a ženami a ideje rovných příležitostí, rovného 

postavení integrovat do všech oblastí veřejného života. Zacíleno by mělo být i na 
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praktické užívání spíše abstraktních nástrojů jako je genderová perspektiva a 

genderová sensitivita (Asklőf et al., 2003; Bendl, Schmidt, 2013; Daly, 2005; 

Musilová, 2001; Verloo, 2001, 1999; Woodward, 2001). 

 

4.3 Historický vývojový rámec gender mainstreaming 
 

Pro výklad historického vývoje GeM v širším kontextu se jako nejpříhodnější jeví 

užití třífázové klasifikace přístupů k dosahování genderové rovnosti dle autorky 

Rees. Ta rozlišuje celkem tři klíčové vývojové fáze, které představují důležité 

mezníky v historickém vývoji a cestě k současné podobě evropských politik 

genderové rovnosti. Tyto fáze pojmenovává „tinkering, tailoring a transforming“ 

(Rees, 1999, s. 27, 2005, s. 557) 

Tinkering označuje fázi historicky nejstarší (okolo let 1970–1980), která řeší 

problém nerovnosti mezi pohlavími primárně pomocí strategie rovného zacházení. 

Ta je vystavěna na myšlence základních lidských práv, do jádra aktivit soustřeďuje 

prosazování individuálních práv jedince. Ženská práva jsou umisťována do stejné 

úrovně jako mužská, což jasně odkazuje na elementární ideu formální rovnosti, tj. že 

s každým individuem by mělo být zacházeno stejně. Jako negativní lze spatřovat, že 

zákony se stále koncipují dle zkušeností, potřeb a zájmů mužů, jelikož muž je 

i nadále považován za tzv. výchozí standard. Přístup tedy řekněme operuje jen na 

povrchu, nejde ke kořenům genderové nerovnosti, což vyúsťuje i v jeho negativum, 

kterým je přetrvávající riziko vzniku genderové diskriminace.   

Tailoring, nastupující okolo roku 1980, vsází na strategii pozitivních 

(nápravných) akcí. Představuje poměrně výrazný odklon od tinkeringu, když za 

výchozí a klíčovou považuje ženu a její potřeby, respektive potřeby znevýhodněné 

skupiny žen. Explicitně uznává existenci diferencí mezi pohlavími (odlišné startovní 

pozice) a zavádí specifická opatření pro ženy. Ta mají napravit vzniklá znevýhodnění 

a zajistit ženám i mužům shodné konečné výsledky. U žen se tak posiluje například 

oblast vzdělanostní, a to za účelem zvýšení jejich potenciálu být srovnatelnými 

soupeřkami mužům. Za nevýhodu lze považovat hypotetické vygradování přístupu 

vedoucí k tzv. pozitivní diskriminaci žen. 
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Poslední zaznamenanou fází je transforming, jež je synonymem pro GeM. 

Tento přístup startující okolo roku 1990 představuje dle autorky fázi pokrokovou, 

transformační, zacílenou na změnu systémů a struktur jako skutečných tvůrců 

genderové nerovnosti. Tímto se GeM reálně dostává až ke kořenům znevýhodnění a 

cíleně vtěluje perspektivu genderové rovnosti do všech veřejných sfér 

(Rees, 2005, s. 557-559; Hafner-Burton, Pollack, 2000b, s. 433-434).  

V tomto odstavci budou stručně popsány klíčové události a dokumenty, jež 

doprovázely vývoj fáze transforming. V pořadí třetí světovou konferenci o ženách 

pořádanou OSN v roce 1989 v Nairobi lze považovat za místo zrodu GeM jako zcela 

nového a již explicitně reflektovaného konceptu. Nutno je však poznamenat, že 

o ideách GeM bylo hovořeno již dříve v prostředí mezinárodních ženských, 

feministických hnutí a debatách o rozvojové politice. V prvopočátcích je 

GeM diskutován především v souvislosti se snahou přítomných států o posílení role 

žen v oblasti rozvoje a s integrací ženských hodnot do rozvojových aktivit. Je též 

považován za přirozenou nutnost pro úspěšné plnění zde přijatých dlouhodobých 

strategií. Apelováno tak je na formulování a naplňování všeobjímajících politik 

rovnosti žen, a to v případě veškerých orgánů a jejich agend v rámci OSN. 

Čtvrtá světová konference o ženách v Pekingu v roce 1995, opětovně pod taktovkou 

OSN, představuje již skutečně klíčový krok, při němž je GeM jako strategie výslovně 

zakotvena a schválena Globální akční platformou přijatou v závěru konference 

(Nováková, 2002, s. 29-30). Urgováno je především na skutečné praktické konání 

GeM, a to viditelně, proaktivně a ze strany všech aktérů. Cílem má být nejen 

prosazovat genderovou perspektivu, ale i s předstihem analyzovat dopady, jež daná 

politika může na ženy a muže mít (tj. Gender Impact Assessment). Léta následující 

jsou především ve znamení integrace GeM do agend dalších mezinárodních 

organizací (ibid., s. 29-30). Zde je nutno zmínit především EU, konkrétněji 

Evropskou komisi (dále EK), jež zakotvila, a oficiálně se tak přihlásila ke GeM 

v Amsterodamské smlouvě s platností od roku 1999. Tento krok logicky implikuje, 

že od této chvíle je GeM konceptem závazným pro všechny členské státy, ČR 

nevyjímaje (Blickhäuser, Bargen, 2007). 
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4.4 Klady a zápory gender mainstreaming 
  

4.4.1 Klady gender mainstreaming 

 

I přes řadu nevýhod, nastíněných v podkapitole 4.4.2 níže, lze v konceptu GeM 

identifikovat několik inovativních prvků, jimiž se odlišuje od předchozích 

politických snah o dosažení genderové rovnosti. Bezesporu v něm lze nalézt i ne 

málo výhod, ovšem je třeba brát v potaz, že GeM je ne vždy schopen svých výhod či 

potenciálu v praxi využít.  

Prvním kladným aspektem je, že klíčová idea GeM odkazující k činnosti 

mainstreamování je použitelnou, a tudíž velice atraktivní pro jakékoli jiné sociální 

problematiky. Strategie mainstreamování je silnou zejména proto, že umožňuje 

vyvést genderové problematiky z politicky marginalizovaných ghett, upevnit je 

i v horizontálních úrovních vládnutí a dostat je do povědomí všech veřejných aktérů. 

Jednoznačně vybízí k inovativním aktivitám a tvorbě nových nástrojů zohledňujících 

potřeby různých skupin občanů. Novátorství lze spatřovat i v tom, že GeM propojuje 

ze své podstaty neracionální sociální cíl (genderová rovnost) s  racionálně užívanými 

veřejněpolitickými nástroji (Woodward, 2001, s. 12-15). 

Jako kladné lze též hodnotit aspekty následující. Za prvé, na rozdíl od 

pozitivních akcí a pozitivní diskriminace, pro naplňování GeM není třeba definovat 

žádné speciální znevýhodněné skupiny jedinců, na něž má být zacílen. Jeho polem 

působnosti jsou politické procesy, kam má za úkol integrovat genderovou 

perspektivu, potažmo institucionalizované systémy a struktury, jež jsou tvůrcem 

nerovností. Zvýhodněn je i tím, že může operovat v širokém prostoru, jeho působení 

se nevyhnou žádné oblasti politik, jelikož ani jednu z nich nelze považovat za ryze 

genderově neutrální. Politiky a vlády se tak pod jeho vlivem stávají více genderově 

orientovanými a celkově efektivněji fungujícími, otevřenými a transparentními 

v oblastech reálných potřeb žen a mužů (Střílková, 2005, s. 20; Verloo, 2001, s. 3). 

 Dalším plus GeM je jeho preventivní charakter. Díky činnosti prevence 

umožňuje s předstihem předcházet vzniku nerovností, a na rozdíl od dodatečných 

řešení šetřit zdroje (čas, peníze) a být skutečně genderově neutrálním (Blickhäuser, 

Bargen, 2007). 
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Za pozitivní je označováno i jeho inovativní pojímání a chápání genderové 

(ne)rovnosti. Za jedinou potenciálně znevýhodněnou skupinu rozhodně nepovažuje 

jen ženy, naopak vychází z představy, že genderové nerovnosti mohou způsobovat 

nesnáze oběma pohlavím, tudíž i mužům. Muže a ženy nepojímá jako skupinu 

homogenní, reflektuje diverzitu jedinců, která by měla být vnitřně 

nehierarchizovanou (společnost netříděna dle genderu, etnicity, třídy či sexuální 

orientace). S tímto souvisí jeho snaha vyhnout se aplikaci tradičního modelu 

(pozitivní akce a diskriminace), který distribuuje zdroje a výhody pouze skupině žen, 

a ostatním tak výhody odpírá. Snaží se tudíž zabránit situaci, kdy u opomenutých 

skupin vzniká nechuť a pocit nespravedlnosti, a to z toho důvodu, že ony samy, na 

rozdíl od skupiny žen, „zadarmo“ nic nedostávají, musejí si zdroje opatřit 

individuální prací a snahou (Střílková, 2005, s. 20). GeM se snaží být konceptem 

tzv. s lidskou tváří, je zacílen k tomu, aby reflektoval potřeby běžných občanů bez 

rozdílu a snažil se aktivně navyšovat blahobyt a prosperitu celé společnosti. Do 

mainstreamu vtěluje jak genderové problematiky, tak obě pohlaví, a to v rovnocenné 

míře (Nováková, 2002, s. 37-39). 

 

4.4.2 Zápory gender mainstreaming 

 

I přes prokazatelnou pokrokovost, vliv, pozitivní ideové zaměření a nemálo výhod, je 

GeM stále vnímám jako koncept vysoce problematický a obtížně dosažitelný 

(Verloo, 2001, s. 9). Ze strany autorů je k němu ne sporadicky směřována kritika 

vyjmenovávající řadu jeho nevýhod a rizik.  

Prvotním, a v případě každého konceptu jevem nežádoucím, je problém 

v samotné definici a klíčových termínech.  U GeM je primárně problém v početně 

široké nabídce jeho definic, s čímž koreluje jeho široký rozptyl a nejasně stanovené 

hranice. Definice ho situují do rozdílných oblastí, vyzdvihují různé aspekty či se 

soustředí jen na některé z jeho součástí. GeM se stává řekněme nezachytitelným, 

vágním, a tím pádem i těžko pochopitelným a nejasným (Lombardo, 2005). 

Množství aktérů se potýká s neporozuměním jemu samotnému, na což se nabalují 

další problémy jako je chybná interpretace, nezájem a konečně i špatná či minimální 

implementace. I odlišné typy GeM (viz podkapitola 4.5) na úrovni členských států 
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jsou projevem simultánní existence více definic, a tudíž zdrojem absence obecného 

konsensu (Daly, 2005; Faisal, 2011, s. 11; Nováková, 2002, s. 30; Taljunaite, 2005; 

Verloo, 1999; Woodward, 2001). V případě konceptualizace je nutno varovat před 

splynutím definice s cílem, kdy je GeM sám o sobě vnímán jako cíl (cílem je však 

genderová rovnost, nikoli uskutečňování GeM) (Christensen, 2011; Woodward, 

2001). Pozornost je třeba upírat i na termíny gender a mainstream, jež jsou do mnoha 

světových jazyků, český jazyk nevyjímaje, obtížně přeložitelné. Ve většině případů 

nejsou nalezeny vhodné ekvivalenty a termíny se používají nezměněny v anglické 

podobě, což opět může způsobit neporozumění (MPSV, 2005; Rees, 2005). Co se 

týče další terminologie, znovu se objevují veliké otazníky ohledně její 

konceptualizace. Termíny jako genderová rovnost či gender jsou pro většinu 

relevantních aktérů stálou neznámou. Situaci neulehčují ani tvůrci definic, jež 

opětovně chrlí velké množství různě zaměřených výkladů. Esenciální nesnází je však 

stále přetrvávající nezájem relevantních aktérů o genderové problematiky a jejich 

častá neochota či dokonce odmítání cokoli v této oblasti činit (Nováková, 2002; 

Woodward, 2001). 

Nevýhodou, či v tomto případě přímo znevýhodněním, jež paradoxně prožívá 

samotný GeM, je vliv strategického rámcování. To GeM a především pak aktéry 

(navrhující), jež se ho snaží co nejlépe uskutečňovat, přivádí velmi často do 

konfliktní bezvýchodné situace. Navrhující se samozřejmě pokoušejí dle nejlepšího 

vědomí a svědomí pracovat ve prospěch konceptu a naplňovat ho v praxi. Narážejí 

však na byrokratické bariéry politické mašinérie či nechuť, neznalost v nich 

působících aktérů (rozhodující). Za účelem proniknutí skrze tyto bariéry a 

minimalizace rizika zamítnutí jsou navrhující často nuceni GeM a jeho klíčové 

charakteristiky více či méně poupravovat, tj. vhodně strategicky rámcovat za využití 

rétorických technik (Verloo, 2001, s. 10). Své návrhy tedy reorientovat, 

transformovat, odlišně formulovat, a to takovým způsobem, aby jejich podoba co 

nejvíce vyhovovala právě nejvýše postaveným aktérům majícím moc rozhodovat. 

Návrhy jsou tak účelově asimilovány ve prospěch hodnot, norem, agend, diskurzu 

rozhodujících. GeM jako nově předkládaný rámec musí dobře zapadnout do prostředí 

tradičních zaběhlých rámců, ve kterých se běžní političtí aktéři pohybují a vyvolat 
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zde odpovídající zájem (Daly, 2005; Hafner-Burton, Pollack, 2000b; 

Lombardo, 2005; Lombardo, Meier, 2006; Verloo, 2001, 2005). Původcem této 

situace nejčastěji bývá základní neznalost GeM a genderové problematiky obecně a 

z tohoto hypoteticky vycházející nezájem, nechuť rozhodujících. Je třeba upozornit, 

že v nejhorším možném případě se neznalost a nechuť netýká pouze rozhodujících, 

nýbrž i samotných navrhujících. Ti účelově operují a manipulují především s pojmy 

souvisejícími s GeM a genderovou rovností za účelem dosažení svých cílů 

(příkladem jsou dotace EU) (Střílková, 2005, s. 20). V souvislosti s tímto se objevuje 

riziko tzv. genderového přesycení. V jeho případě se na první pohled zdá, že principy 

GeM, povědomí o genderových problematikách a terminologie se úspěšně zakotvují 

ve veřejných oblastech. Při detailnějším náhledu však lze vypozorovat, že paradoxně 

dochází k přesycení, jež se projevuje jako účelové nakládání s genderovou 

terminologií či formální plnění požadavků GeM, avšak pouze „naoko“ (ibid., s. 21). 

Implementace, troufám si říci, nejdůležitější část procesu tvorby politik, je 

v případě GeM přetrvávajícím problémem a stálou neznámou. Tento krok je ve 

většině případů uskutečňován jen s minimálním úspěchem či dokonce vůbec 

(Verloo, 2005). Aktéři se často omezují jen na pár aktivit či nástrojů, přístup postrádá 

koherenci, ucelenost a promyšlenost. Dochází tak k tzv. politické evaporaci, kdy 

v průběhu stádia plánování politik postupně většina politických závazků a slibů 

vyprchá a implementace probíhá minimálně či vůbec (Moser, Moser, 2005, s. 15). 

O samotné akceptaci a implementaci rozhoduje i to, s jakým úspěchem zarámovaný 

koncept GeM rezonuje v dominantním rámci například institucí EU (Daly, 2005; 

Hafner-Burton, Pollack, 2000b, s. 435; Střílková, 2005, s. 21). Problémy 

s implementací opětovně pramení především ze stále nízkého povědomí o GeM a 

z limitovaných či dokonce nulových zkušeností s prováděním této fáze. Původcem 

této nesnáze jsou i nástroje, jež jsou často nevhodně zvolené pro GeM či ustrnulé ve 

vývoji a nepřizpůsobené inovativním požadavkům konceptu (Nováková, 2002).  

Rizikem je i chybné interpretování celé ideje GeM. Aktéři jsou často 

přesvědčeni, že GeM vznikl za účelem nahradit tradiční specifické politiky 

genderové rovnosti, a tudíž ho lze využít jako vhodnou záminku pro jejich redukci či 

úplnou eliminaci. V praxi reálně dochází k rušení celých odborů zabývajících se 
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specificky genderovými otázkami a následnému hypotetickému vytlačování 

genderové rovnosti z mainstreamu (Nováková, 2002;  Rees, 1999, 2005; Střílková, 

2005, s. 21; Verloo, 2001).  

Problémovou je i struktura participujících aktérů. Z  definice GeM od 

Group of Specialists lze vyvozovat, že v procesu mohou být přímo přítomni jen 

„aktéři běžně začleněni do tvorby politik“ (Group of Specialists, 1998, s. 15; 

Nováková, 2002, s. 32). To může evokovat snahu o vynechání neziskových 

organizací či ženských hnutí a degradování jich samotných na pouhého externího 

poskytovatele expertních znalostí. Toto jde proti principům GeM a reálně ohrožuje 

jeho snahu být do jisté míry apolitickým konceptem (Verloo citována in Kampichler, 

Machovcová, 2008, s. 65). Rezervy lze nalézt i ve sféře nástrojů, zaznamenáno je 

odvracení se od nástrojů vzdělávacích, jež mohou pomoci překonat zmíněné 

negativní aspekty – nedostatek znalostí genderových problematik a genderově 

stereotypní náhled na svět (Musilová, 2001). 

Já jako autorka bych tuto diskuzi nevýhod shrnula takto. Dle mého názoru je 

třeba se vyvarovat označování samotného konceptu GeM jako slabého či špatného, 

ale naopak hodnotit roli a působení aktérů či nástrojů, jež ho přivádějí k životu a 

velmi často obratem znovu posílají do věčných politických lovišť.  

 

4.5 Typy gender mainstreaming 
 

Usnadnění práce s GeM, vyhnutí se neporozumění, to jsou jen některé z argumentů 

podporující myšlenku vytvoření jednotného přístupu (jednoho typu) k GeM. Toto 

však v praxi není možné, a to například i z důvodu až přílišné různosti klientů GeM 

(celé státy versus jednotlivé instituce), jejich potřeb, zájmů a možností. Nyní 

představím klíčové přístupy k uskutečňování GeM vyskytující se v běžné praxi států 

a institucí.  
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4.5.1 Typologie gender mainstreaming dle Daly 

 

Daly (2005, s. 438-439) dle výsledků své analýzy států vymezuje tři základní 

typy GeM. Těmi jsou „integrovaný (jednotný) přístup, mainstreaming light (přístup 

limitované transversality) a fragmentovaný přístup“. 

První jmenovaný využívá koncept GeM v širokém až komplexním měřítku, 

přičemž odpovědnost za naplňování cíle genderové rovnosti je sdílena všemi 

relevantními aktéry zapojenými ve veřejném životě (ministerstva, veřejné autority, 

neziskové organizace). To vše za pomoci rozsáhlého spektra jim příslušných nástrojů 

a metod. Uskutečňování GeM se tudíž stává závazkem pro celou oblast veřejných 

institucí a organizací.  Systematicky je využíváno nástrojů genderové analýzy, 

opětovně napříč všemi aktivitami v  procesu tvorby politik. Přístup je aplikován 

především ve Švédsku. 

Druhý typ, jak už z jeho pojmenování vyplývá, je řekněme umírněnější verzí 

GeM, a to zejména v porovnání s integrovaným přístupem typickým svým širokým 

působením. U mainstreaming light je vládním rezortům jednomu po druhém 

připisována odpovědnost za plnění určitých specifických cílů a úkolů mířících 

k dosahování genderové rovnosti. Toto rozdělení, kdy se cíleně jednotlivé dílčí 

rezorty upisují jednotlivým úkolům, tak přesahuje myšlenku pouhé účasti dané 

domény v procesu implementace genderové rovnosti. Tento druh GeM je typický 

například pro Belgii a Irsko.  

Poslední přístup aplikovaný na území Francie a Velké Británie (dále v určité 

míře i Řecku a Španělsku) je charakteristický pojímáním GeM jako vnitřně 

roztříštěné praktiky. Toto se projevuje snahou o dosažení cílů, která je zaměřena 

pouze na malý počet politických oblastí či programů. Tedy na jednotlivé dílčí 

fragmenty, jež jsou autonomní a nejsou propojeny s tradiční vládní politikou 

genderové rovnosti (ibid., s. 438-442). 

 

4.5.2 Typologie gender mainstreaming dle Jahan 

 

Další typologii GeM nabízí Jahan. Předkládá dvě verze produkující jasné napětí 

v pojímání GeM. Ten pak lze na pozadí tohoto vnímat jako koncept vnitřně 
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dichotomizovaný. První verzí konceptu GeM dle Jahan je „přístup agenda-setting“, 

druhou pak „přístup integrační“ (Jahan citována in Lombardo, 2005, s. 412-413). 

Přístup agenda-setting představuje, na rozdíl od integračního, radikálnější a 

více transformativní verzi GeM mající potenciál způsobovat masivnější dopady a 

reorientace stávajících politických paradigmat. A to konkrétně v oblastech struktury 

a procesů tvorby politických rozhodnutí. Od základů a z hlediska genderového je 

třeba přehodnocovat jak způsoby a procedury tvorby politik, tak její závěry a cíle. 

Politická agenda se tak mění dle ideje genderové rovnosti (ta dostává výsostné 

postavení mezi politickými problematikami) a právě mainstream je v tomto případě 

objektem, jež je transformován. Velmi často ze strany žen, které k němu získávají 

snadnější přístup.  Výchozem bodem v takto zaměřených aktivitách je genderová 

analýza nerovností zohledňující kromě genderu další relevantní proměnné, a to 

s cílem identifikovat a lokalizovat nerovnost ve specifických kontextech. Tato 

zjištěná nerovnost pak musí být explicitně konfrontována, a to za účelem vyvstání 

nových priorit a cílů.  

Integrační přístup, jehož započetí můžeme datovat do období 1976–1985, 

obdobně jako agenda-setting přivádí do veřejných arén genderovou perspektivu. 

Svou činností však již nezpochybňuje současná politická paradigmata a samotný 

GeM strategicky omezuje na pouhý nástroj, prostřednictvím nějž lze hypoteticky 

snadněji dosáhnout politických cílů. Zvyšuje tím sice jeho šanci na úspěch, 

minimalizuje riziko odmítnutí, avšak reálně implikuje méně nežli druhý přístup. 

Veškeré aktivity soustředí na ženy jako specifickou skupinu se speciálními zájmy a 

potřebami. Zároveň však ve společnosti stále nechává panovat mužskou perspektivu 

jako základní a jasně daný standard určující normu. Lze ho tak popsat jako přístup 

politicky konzervativní, který je založen na nedostatečné či nulové reflexi 

nerovnováhy mocenských vztahů a neporozumění jádru celé genderové 

problematiky. Za jeho silnou stránku lze považovat velké zastoupení a vliv 

genderových expertů v procesu formulace politik a možnost efektivně integrovat 

genderovou rovnost. To ovšem za předpokladu, že je GeM akceptován běžnými 

tvůrci politik. Na tomto místě je třeba podotknout, že EU stále často volí integrační 

přístup, ačkoli on sám odporuje povaze a cílům GeM a je modelem méně efektivním, 
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například v procesu implementace. Autory je proto často považován za typ 

zpátečnický, jež zatracuje inovativní prvky GeM a zmírňuje jeho revoluční potenciál 

(Hafner-Burton, Pollack, 2000a; Lombardo, 2005, s. 412-416; Walby, 2003, s. 4-5). 

Lze se setkat i s charakterově téměř shodnou typologií, jakou je ta dle Jahan. 

Odlišnou je především v pojmenování jednotlivých typů GeM. Jako alternativu 

k agenda-setting vidí „participačně-demokratický model“, naopak soukmenovcem 

k integračnímu přístupu je pro ni „expertní-byrokratický model“ (více viz relevantní 

literatura – Christensen, 2011, s. 31-32 a Paterson, 2010, s. 397-398).  

 

4.6 Aktéři gender mainstreamingu 
 

Aktéři jsou klíčovou silou a hybatelem v celém procesu uskutečňování GeM. Lze 

říci, že bez nich by celý koncept neměl ani smysl, ani dlouhého trvání. Před 

nastíněním základního dělení aktérů podílejících se na GeM je třeba shrnout 

elementární fakta týkající se jejich rolí a charakteristik. Jak vyplývá ze samotných 

nároků definic, v průběhu přivádění GeM k životu musí být angažováno celé 

myslitelné spektrum aktérů. Požadavkem GeM je určitá multidimenzionalita a 

multisektorovost. Zúčastňují se aktéři na všech úrovních (řídící, podřízené úrovně; 

mezinárodní, národní, lokální úrovně) a ze všech sektorů (vládní/politický, 

soukromý, neziskový, občanský). To vše bez ohledu na stupeň jejich moci, vlivu, 

důležitosti, oboru působnosti (zainteresovaní, nezainteresování do genderových 

problematiky) či druh (individuální i kolektivní) (Nováková, 2002). 

Zde je třeba uvést, že deskripce aktérů je založena především na doporučené 

klasifikaci dle Group of Specialists. Nadto je doplněna o dodatky dalších odborníků.  

Pokud se zaměříme na stěžejní oblast politickou, zastoupeni musejí být 

všichni běžní aktéři (nikoli jen specialisté na genderové problematiky) angažující se 

napříč všemi stádii tvorby politik (ibid., s. 53). GeM poptává řekněme určitý mix 

aktérů, kteří mohou nabídnout různé zkušenosti, dovednosti a znalosti 

(Equal Opportunities Commission, 2003). Akcent je kladen především na budování a 

udržování fungující komunikace a kooperace mezi všemi aktéry a s tímto spojené 

vzájemné sdílení odpovědnosti za provádění samotného GeM. Ke spolupráci aktérů 

by pak ideálně mělo docházet nejenom na vertikální a horizontální úrovni (lze 
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považovat za inovativní prvek GeM), nýbrž i úrovních mezinárodních, národních či 

regionálních (Moser, Moser, 2005; Verloo, 2005; Woodward, 2001).   

Group of Specialists kategorizuje aktéry dle úkonů a rolí, a to na aktéry 

vykonávající činnosti iniciační, prováděcí a zájmy ochraňující či podporující. 

Základní skupina je tvořena aktéry, kteří byli konkrétně vyjmenováni v podkapitole 

4.1.1. Každý z nich je právoplatnou a nenahraditelnou součástí celku. Je nutno si 

uvědomit, že aktéři jsou vzájemně propojeni, jsou na sobě závislí, potřebují se. 

Dojde-li k eliminaci byť jednoho z nich, může to představovat potenciální ohrožení 

fungování celé skupiny a vyústit v neúspěch GeM. Implikací je, že veškerá 

odpovědnost rozhodně nemůže ležet v rukou politických aktérů, musejí být jasně 

definovány úkoly, kompetence a odpovědnosti každého člena skupiny. Nelze 

opomenout, že aktéři by měli být vybíráni ze všech kategorií dostupných lidských 

zdrojů. Rozhodně tak musejí být v dostatečné míře zapojeny ženy, a to zejména 

v oblasti tvorby rozhodnutí (Musilová, 2001, s. 15; Nováková, 2002, s. 53-56). 

Autorka Woodward (2001, s. 77-78) se svým tzv. sametovým trojúhelníkem 

(z angličtiny velvet triangle) přináší další pohled na klasifikaci aktérů. Trojúhelník je 

tvořen třemi druhy aktérů. Těmi jsou aktéři zacíleni na oficiální prosazování 

konceptu GeM (ženy, političky, úřednice či členky (mezi)národních organizací 

s feministickou agendou), genderoví experti, akademici, ženská hnutí a neziskové 

organizace (Woodward citována in Rees, 2005, s. 556). Členy sametového 

trojúhelníku lze zevšeobecnit jako tvůrce politik, výzkumníky/akademiky a 

občanskou společnost (Franken, 2007). Jak uvádí Lombardo a Meier (2006, s. 154), 

jedná se o uspořádání aktérů, jež je poptáváno zejména v oblasti feministických 

výkladů GeM. Ty kladou důraz především na veřejnost jako aktéra, který by měl 

nejenom získat možnost, ale především sám chtít výrazněji participovat. 

 

4.7 Nástroje gender mainstreamingu 
 

Pro celý proces GeM, a především úspěšné dosahování kýžených cílů a zapracování 

principů do praxe, je krokem nezbytným správná volba efektivních a relevantních 

nástrojů. GeM jako koncept není pouze slepě a bez existence pevných základů 

zaváděn do politiky, naopak za pomoci nástrojů je jeho implementace podložena 
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odpovídajícími důkazy. Je třeba upozornit, že ve většině případů se nejedná o zcela 

nové a dosud nevyužívané metody. Naopak GeM je nastaven tak, aby mohl využívat 

i běžně dostupných nástrojů již standardně užívaných v procesu tvorby politik. 

Některé metody však musejí být dle nároků GeM přizpůsobeny, projít určitou 

změnou. Tyto změny mají na starosti vyškolení a kvalifikovaní genderoví specialisté, 

jež dokážou do běžného nástroje integrovat hledisko genderové rovnosti a přetvořit 

ho tak přesně na míru GeM (Group of Specialists, 1998, s. 18, 27).  

Ve prospěch principů GeM má být genderová perspektiva vtělována a 

zohledňována v každodenní praxi běžných politických aktérů z různých sektorů. 

Z tohoto důvodu je třeba zajistit, aby zejména tito, ve většině případů genderových 

tématik příliš neznalí, nadto obecně genderově nesensitivní, aktéři dostali přesné 

informace, data a znalosti. Ty pak mohou doplnit jejich výchozí odbornou znalostí 

bázi (dle specializace jejich rezortu) nejenom o důležité informace z genderové 

oblasti, ale například i o tzv. „genderové čočky“ (nahlížení na problematiku 

genderovou optikou). Nástroje jim výrazně usnadní, urychlí jejich práci při 

provádění GeM a pomohou jim identifikovat klíčové genderové problémy v rámci 

jejich rezortů. Jsou schopny zajistit i úspěšné navázání komunikace mezi různými 

skupinami relevantních aktérů a konzultaci vymezených problematik 

(Musilová, 2001, s. 14; Nováková, 2002, s. 46-47; Rees, 2005, s. 564-565).  

Nástroje dále podléhají kategorizaci, na kterou lze nahlížet více způsoby.  

Oficiální klasifikaci přináší Group of Specialits (tabulka č. 1 na následující straně), 

další autorka Rees.  

Rees (2005, s. 564-569) nástroje klasifikuje dle jejich příslušnosti 

k jednotlivým principům GeM. Pro praktické uskutečnění prvního principu GeM 

(zacházet s jedincem jako komplexní osobností a jedinečnou individualitou) vidí jako 

klíčové následující nástroje. Zajištění harmonizace rodinného a pracovního života, 

důstojnosti individua, provádění revize rovnosti či modernizace lidských zdrojů. 

Další balíček nástrojů cílený k prosazování principů demokracie obsahuje gender 

monitoring, genderově segregované statistiky, indikátory rovnosti či konzultace. 

Spravedlnosti, férovosti a rovnosti, jako dalších principů GeM, lze dosahovat opět za 
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pomoci v předchozí větě zmíněných nástrojů. Dále například genderovým 

rozpočtováním, Gender Impact Assessment (dále GIA), gender proofing či visioning. 

 

Tabulka č. 1: Klasifikace nástrojů GeM dle Group of Specialists 

 
Analytické Vzdělávací 

Konzultační 

Participační 

Opatření 

Výzkumy, analýzy, 

prognózy, šetření, 

metodiky, směrnice, 

monitoring, 

GIA 

Kurzy, školení, 

tréninky, mobilní expertízy, 

manuály, příručky, brožury, 

vzdělávací dokumenty 
(benchmarking, příklady dobré 

praxe) 

 

Pracovní skupiny, 

think-tanky, 

databáze, adresáře, 

semináře, 

konference, 

veřejná slyšení 

 

Aktér 

Politik 

Odborník 

Výzkumník 

Politik 

Občan/společnost 

Politik 

Odborník 

Výzkumník 

Občan/společnost 

Organizace 

(neziskové, 

zájmové) 

 

Funkce 

Statistiky/data 

Informace 

Zvýšení povědomí 

o GP, GN 

Porozumění GN 

Zvýšení GS 

Identifikace 

problémů 

Tvorba koncepcí 

Evaluace 

 

Informace 

Znalosti, dovednosti 

Zvýšení povědomí o GP, GN 

Zvýšení GS 

Ideová reorientace 

Identifikace problémů 

Růst veřejné podpory a 

diskuze 

Nácvik dovedností 

 

Diskuze 

Kooperace 

Výměna informací 

Participace všech 

aktérů 

Zohlednění větší 

šíře názorů, zájmů 

Posílení konsensu 

Snazší provádění 

Větší účinnost 

koncepcí 

Posílení demokracie 

 

 

 

 

Předpoklady 

 

 

 

 

Výzkumy/analýzy/studie, statistiky/data, 

expertní znalosti, 

znalosti z praxe, 

rovnocenné zastoupení žen a mužů, 

participace celého spektra aktérů, 

politická a občanská vůle 

 Legenda: GN = genderová nerovnost, GP = genderová problematika, GS = genderová sensitivita 

Zdroj: Nováková, Jolana. Gender mainstreaming, 2002, s. 46-53. Úprava autorka. 

 

Tabulka č. 1 představuje základní klasifikaci nástrojů GeM od 

Group of Specialists. Ve sloupcích identifikuje tři jejich klíčové kategorie a v řádcích 

k nim sestupně vymezuje konkrétní 1) opatření, 2) aktéry, 3) funkce a 

4) předpoklady. Stanovuje pro každou kategorii specifický balíček adekvátních 

opatření uplatnitelných v praxi, vyjmenovává, pro jaké aktéry jsou tato opatření 
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primárně určena (jedná se řekněme o typické aktéry, teoreticky lze uvažovat, že by 

opatření mohlo využívat celé spektrum aktérů). Stanovuje, jaké funkce opatření 

obecně plní, jaké konkrétní služby nabízejí (opětovně se jedná o typické a 

nejhlavnější funkce – výčet nelze považovat za vyčerpávající). V posledním řádku 

tabulky, jež je platný pro všechny tři kategorie, jsou uvedeny předpoklady nutné pro 

nastartování užívání opatření v praxi či jinak řečeno zdroje dávající obecně smysl a 

vznik opatřením. Je třeba podotknout, že jsem si rozhodně vědoma toho, že se funkce 

a předpoklady velmi překrývají, což však nelze považovat za chybu či nedostatek, 

spíše náhled do praxe, ve které k tomuto mísení může docházet. 

 

4.7.1 Gender Impact Assessment 

 

Gender Impact Assessment  je nástrojem specificky vyvinutým EU pro práci v jejích 

vlastních doménách. Za největší přednost lze považovat jeho skutečný potenciál 

přezkoumat jakékoli opatření dle genderového charakteru, reálně preventovat 

implementaci genderově diskriminující či naopak přílišně neutrální legislativy, a 

přivádět tak k životu principy GeM.  

Je nástrojem sloužícím k rozpoznání a následnému posouzení vlivů a 

důsledků jakéhokoli politického dokumentu (návrhy právních předpisů, strategie, 

zprávy atd.) na ženy a muže (život, příležitosti, možnosti atd.). Časově předchází fázi 

implementace, je schopen již v počátečním stádiu a s předstihem rozpoznat a 

evaluovat její genderové dimenze. Tudíž zabránit vzniku disharmonie, diskriminace 

či obecně diverzity v účincích pro ženy a muže. Po jeho provedení je možno, či 

v případě negativních výsledků nutno, reorientovat a přeformulovat daný návrh 

politiky. Vycházeno je přitom z předpokladu, že žádná politika, co do dopadů, není 

genderově neutrální, a tím pádem je ona sama důležitým činitelem v utváření 

podmínek a příležitostí v životě mužů a žen (Musilová, 2001, s. 14; Nováková, 

2002, s. 47-49; Rees, 2005, s. 564-569, 1999, s. 29; Verloo, 2005, s. 15-16). 

Specifický náhled na GIA přinášejí skandinávské země, jež jsou tradičním 

uživatelem této techniky. Samy ho metaforicky nazývají jako genderové čočky či 

genderový reflex, oficiálně je představován pod názvem metoda 3R (z anglických 

pojmů representation – zastoupení, resources – zdroje, reality – závěry) (Equal 
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Opportunities Commission, 2003). V českém prostředí pod názvem 3Z. V praxi pak 

hodnocení zohledňuje tato tři kritéria – zastoupení (podobu a složení skupiny dle 

pohlaví, konkrétně charakter reprezentace v daných rozhodovacích orgánech dle 

pohlaví), zdroje (podoba distribuce a přístupu ke zdrojům z hlediska žen a mužů) a 

závěry (rovnocenný profit žen a můžu z daného opatření, za jakých podmínek a proč 

je komu co poskytováno) (Asklőf et al., 2003, s. 31-32).  
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5. Hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 

Ještě předtím než zahájím popis tohoto tématu, upřesním několik terminologických 

specifik týkajících se této a následující kapitoly. V těchto koncepčních částech 

(kapitola 5. a 6.) není náhodně užíváno dvou termínů, a to RIA (Regulatory Impact 

Assessment) a hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a žen/zákaz 

diskriminace, pro označení tohoto druhu hodnocení. Hodnocení dopadů se v práci 

objevuje ve dvou formách, a tudíž považuji za správné tyto formy terminologicky 

odlišit. První formou je hodnocení dle Obecných zásad pro hodnocení dopadů 

regulace (RIA), jež považuji za to řekněme pravé hodnocení vycházející 

z doporučení evropských aktérů (tj. Regulatory Impact Assessment – RIA). Druhou 

formou je hodnocení dle Legislativních pravidel vlády, jež považuji za spíše 

obecnější, méně specifické, detailně vymezené oproti RIA. 

V širším rámci hodnocení/analýzy dopadů regulace (Regulatory Impact 

Assessment/Analysis; dále RIA) lze vypozorovat, že je jedním z klíčových nástrojů 

v  procesu národní regulatorní reformy (zjednodušeně soubor změn mající zlepšit a 

zkvalitnit regulatorní prostředí a regulaci) a snaze EU o dosažení lepší či inteligentní 

regulace (better regulation, smart regulation) (Francová, 2006, s. 3-4; 

Vláda ČR, 2012). Pro uskutečňování regulatorní reformy v ČR bylo stěžejním 

stimulem členství v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále OECD) a 

zapojení se do aktivity hodnocení reformy regulace. Výsledkem byla 

Zpráva o reformě regulace v ČR (2000) vymezující nezbytné kroky a doporučení pro 

zlepšení regulatorní situace. Adekvátní reakcí Vlády ČR bylo schválení reformy 

ústřední správy usnesením č. 237 ze dne 17. března 2004 (Strategie zlepšování…, 

2006, s. 3; Vláda ČR, 2004). Na úrovni EU je pro zlepšování regulace stěžejní 

tzv. iniciativa EK pro inteligentní regulaci (do roku 2010 iniciativa lepší regulace), 

jež zároveň představuje jeden z dílčích cílů Strategie Evropa 2020. Zlepšování 

regulace je též klíčovým faktorem v plnění cílů Lisabonské strategie (Strategie 

zlepšování…, 2006; Vláda ČR, 2012). Z důvodu legislativního zakotvení obou 

aktivit lze vyvozovat, že jsou pro Vládu ČR závazkem, jež má povinnost naplňovat.    
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Regulací je zde myšlen soubor nástrojů, prostřednictvím něhož vláda 

ovlivňuje chování občanů, a to za účelem dosažení specifických politických cílů. 

Regulací je především určitý produkt, tj. právní předpis. V širším kontextu lze 

regulaci též chápat jako proces nebo jednotlivé konající instituce (Vítek, 2010, s. 43; 

Paterová, 2008, s. 29; Strategie zlepšování…, 2006, s. 3). 

 

5.1 Vymezení hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 

Hodnocení dopadů regulace je nejčastěji definováno jako soubor metod mající za 

úkol systematicky, důsledně a kriticky identifikovat, hodnotit a kvantifikovat 

pozitivní, negativní dopady (různých druhů) navrhovaných nebo již existujících 

regulací (konkrétně jejich variant), a to včetně alternativ neregulatorních 

(OECD, 2009; Paterová, 2008, s. 28). Nadto identifikuje a hodnotí nejenom 

potenciální dopady, nýbrž i nákladovou a přínosovou stránku regulace. Konkrétním 

implementátorem RIA jsou orgány státní správy – jednotlivá ministerstva (fáze 

přípravy návrhů regulace), jež jsou kontrolována nejenom vládou, ale 

i specializovanými dohlížejícími orgány (OECD, 2012; Staroňová, 2010, s. 118-119; 

Verschuuren, van Gestel, 2009). Radaelli (2010, s. 164) přisuzuje RIA schopnost 

postihnout samotnou esenci toho, jak má vypadat racionální, na důkazech založený, 

v legislativě zakotvený a transparentní přístup k formulaci a tvorbě regulací. Dle 

jiných autorů je viděn jako výchozí „institucionální rámec pro hodnocení 

navrhovaných vládních regulací a s nimi spojených toků veřejných financí“ 

(Vítek, 2010, s. 43). 

Ač je RIA považováno zejména za nástroj/analýzu, při naplňování 

definovaných úkolů využívá široké spektrum dílčích metod a analýz. A to například 

analýzu nákladů a přínosů, analýzu efektivnosti nákladů, multi-kriteriální analýzu, 

analýzu bodu zvratu či nástroje konzultační (OECD, 2008, 2009; 

Paterová, 2008, s. 29-30).   

Hodnocení dopadů regulace napomáhá zlepšit a zkvalitnit jak regulatorní 

prostředí a proces, tak komplexní činnosti vlády. Veřejný sektor koordinuje, zvyšuje 

transparentnost jeho aktivit a zkvalitňuje systém celého řízení. Strukturací problému, 

jasnou identifikací cílů, posouzením různých variant řešení a jejich dopadů umožňuje 
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aktérům zvolit variantu nejefektivnější, nejúčinnější, vedoucí k dosažení jejich 

politických cílů. Potenciálně eliminuje či minimalizuje riziko neúspěchu regulace, 

výběru varianty neúčinné, neefektivní, příliš nákladné či zbytečné. Přínosem je 

například i pro širokou veřejnost, jež díky němu nabývá větší informovanosti 

o připravovaných regulacích, činnostech vlády a možnosti participovat 

v regulatorním procesu formou konzultací (Council of the EU, 2004, s. 7-10; 

Mejstřík, 2012; Vláda ČR (a); OECD, 2008, 2009, s. 14; Vítek, 2010; 

Paterová, 2008, s. 28). 

Problémy, na které se v souvislosti s RIA upozorňuje, jsou nepřesné 

specifikování všech druhů dopadů (složitá či reálně nedosažitelná kvantifikace 

dopadů), nedostatečné zvažování nepřímých dopadů či vysoká nákladovost analýz 

(Paterová, 2008, s. 30).   

 

5.2 Legislativní rámec hodnocení dopadů regulace v ČR 
 

Z důvodu zaměření práce na GeM, potažmo politiky genderové rovnosti, bude 

v případě hodnocení dopadů regulace v ČR kladen důraz především na specifické 

části zohledňující principy GeM, tudíž konkrétně na hodnocení dopadů regulace na 

rovnost mužů a žen/zákaz diskriminace (dále hodnocení dopadů na rovnost/zákaz 

diskriminace).  

Legislativní rámec tohoto hodnocení je v ČR tvořen třemi klíčovými 

dokumenty. Těmi jsou Legislativní pravidla vlády (dále Legislativní pravidla), 

Jednací řád vlády (dále Jednací řád) a Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace 

(RIA) (dále OZRIA).  

Proces zavádění RIA byl v regulatorním prostředí ČR nastartován, jak již 

bylo zmíněno výše, v roce 2000 na základě stimulu Zprávy o reformě regulace v ČR, 

která doporučovala zkvalitnění vládní regulace, a to s důrazem na integrování a 

aktivní využívání tohoto nástroje. Přelomovým se stal zejména rok 2005, kdy byly 

schváleny dva klíčové dokumenty zavádějící RIA do legislativního procesu, a to 

Návrh postupu začlenění metody pro RIA na podnikatelské prostředí do procesu 

přípravy regulace (RIA) a materiál o snižování zátěže podnikatelů (Mlsna, 2012; 

Strategie zlepšování…, 2006, s. 3). Následovalo vytvoření a schválení OZRIA, čímž 
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bylo RIA od listopadu 2007 zakotveno jako trvalá a povinná součást českého 

legislativního procesu. Nadto došlo k vymezení jeho základních postupů, kroků a 

metodiky. Novelizace OZRIA proběhly v roce 2011 (platnost od 2012) a 2013 

(platnost od 2014) (Mlsna, 2012, Vláda ČR (a).  

Dalšími kroky, tentokrát stěžejními v oblasti vývoje evaluace kvality RIA a 

jeho kontroly, byla Zpráva o účinnosti Obecných zásad (2008) a v roce 2011 vznik 

Komise pro hodnocení dopadů regulace (dále Pracovní komise). Té byla do rukou 

svěřena odpovědnost za přezkum kvality předkládaných hodnocení, konzultace 

v průběhu RIA a rozhodování o jeho (ne)provedení. Od roku 2011 započaly též 

snahy směřující k aktualizaci a zvýšení efektivnosti procesu, a to především 

s důrazem na úpravu OZRIA. Tyto změny byly dokončeny schválením novely 

OZRIA platné od roku 2014 (Mlsna, 2012; Výroční zpráva…, 2013). 

 

5.3 Základní schéma a postup hodnocení dopadů regulace v ČR 
 

Předně je nutno upozornit, že podkapitola je nezvykle tvořena minimem textu, zato 

obsahuje tři tabulky shrnující skutečně klíčové informace tvořící elementární bázi 

podoby RIA v ČR. Zvažovala jsem, jakým nejlepším způsobem dané informace 

předat, nakonec jsem z důvodu přehlednosti a usnadnění porozumění zvolila toto 

řešení – tři tabulky jdoucí přímo za sebou.  

Za pomoci OZRIA (Obecné zásady…, 2014) a informací zveřejněných 

Vládou ČR (Vláda ČR (a) lze odpovědět na stěžejní sadu otázek týkající se základu 

RIA v ČR a dále krok po kroku popsat, jakým způsobem by měly probíhat dvě jeho 

stěžejní části, a to Přehled dopadů a Hodnocení dopadů regulace. Všechny tyto 

informace přinášejí tabulky č. 2–4 na následujících stranách. 
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Tabulka č. 2: Základní informační balíček k RIA (2014) 

1. Jaké jsou klíčové části RIA? A) Přehled dopadů (na jehož základě se 

provádí) 

B) Hodnocení dopadů regulace 

C) Shrnutí závěrečné zprávy RIA 

 2. Pro jaké druhy legislativ se RIA 

zpracovává? 

A) Návrhy právních předpisů, tj. věcný 

záměr zákona, zákon, nařízení, vyhláška 

(zařazeny do Plánu legislativních prací 

vlády na daný kalendářní rok/nezařazeny 

do Plánu) 

 3. Kdo rozhoduje o (ne)provedení 

RIA? 
A) Vláda ČR na základě doporučení 

Pracovní komise nebo 

B) předseda Legislativní rady vlády 

4. Jaká/é instituce provádějí a 

zpracovávají RIA? 
Orgány státní správy (ministerstva) 

5. Jaká/é instituce provádějí kontrolu 

nad RIA? 

 

Pracovní komise 

Zdroj: Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA). Vláda ČR, 2014. Hodnocení dopadů 

regulace. Vláda ČR. Úprava autorka. 

 

K základnímu schématu je nutno doplnit, že hodnocení každého návrhu 

legislativního dokumentu nemusí být nutně provedeno dle OZRIA. Dle zákona jsou 

stanoveny výjimky (lze též podat žádost), které umožňují vypracovat hodnocení jen 

na základě požadavků Legislativních pravidel.  

V případě obou následujících tabulek jsou zvýrazněny (symbol ) klíčové 

elementy či konkrétněji kroky, jež by v ideálním případě měly v rámci RIA 

zohledňovat rovnost a sledovat, hodnotit dopady na rovnost mužů a žen. 
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Tabulka č. 3: Hodnocení dopadů regulace – fáze, kroky, úkoly (2014) 

Zdroj: Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA). Vláda ČR, 2014.  

Úprava autorka.  

HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

FÁZE KROKY/ÚKOLY 

I. Důvod předložení a cíle 

1. Název 

2. Definice problému, identifikace cíle a řešení  

3. Popis existujícího a cílového stavu  

 Hodnocení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 

4. Identifikace dotčených subjektů 

5. Zhodnocení rizika 

Pozor na: dvojsmyslnost, vágnost, protichůdnost 

Důraz na: užití kvantitativních indikátorů 

II. Návrh variant řešení 

1. Vymezení, zvážení více variant řešení (včetně 

nelegislativní regulace, nulového varianty) 

2.  Konzultace s dotčenými subjekty 

3. Přizpůsobení variant regulaci (minimalizace 

administrativní zátěže, celkových nákladů) 

4. Identifikace způsobu vynucování regulace 

5. Vyřazení variant nevedoucích k cíli  

III. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

1. Hodnocení potenciálních dopadů variant 

2. Identifikace, hodnocení nákladů a přínosů variant 

3. Shromažďování informací (konzultace, data) 

Důraz na: užití analytických metod a konzultace 

IV. Návrh řešení 

1. Výběr nejvhodnější varianty řešení 

Důraz na: transparentnost, srozumitelnost, 

přehlednost dopadů 

V. Implementace varianty a 

vynucování 

1. Návrh způsobu implementace (kdo, co, kdy, za 

pomoci čeho, s jakými riziky) 

2. Kvantifikace, zajištění nákladů implementace 

3. Popis vynucování (mechanismy dodržování, 

nástroje odhalení porušení, sankce) 

VI. Přezkum účinnosti regulace 

1. Hodnocení účinnosti, naplňování cílů 

2. Vztah mezi předpokládanými a skutečnými 

dopady (ne/soulad) 

3. Výskyt neočekávaných dopadů 

VII. Konzultace a zdroje dat 

1. Práce s relevantními, validními daty 

2. Konzultace a jeho vyhodnocení (dotčené 

subjekty, odborníci, organizace) 

Důraz na: konzultace, kooperace 

VIII. Kontakty na zpracovatele RIA 1. Kontaktní údaje  

IX. Závěrečná zpráva RIA 

1. Shrnutí klíčových výsledků 

2. Tvorba závěrečné zprávy 

3. Připojení závěrečné zprávy k návrhu regulace 

Důraz na: zajištění souladu zprávy s návrhem 

regulace (aktualizace) 
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Tabulka č. 4: Přehled dopadů (2014) – kroky a jejich obsah 

PŘEHLED DOPADŮ 

1. Definice problému 

 popis problému a příčin 

2. Základní údaje 

 název, předkladatel 

3. Cíl návrhu regulace 

 popis cíle, účelu 

4. Zdůvodnění přípravy návrhu regulace 

 potřebnost, zdůvodnění návrhu 

5. Stanovisko předkladatele 

 zdůvodnění (ne)realizace RIA 

6. Přijetí prováděcích právních předpisů 

 

7. Dotčené skupiny 

 zainteresovaní jednotlivci/skupiny 

8. Konzultace 

 identifikace konzultantů 

9. Data a zdroje statistik 

 využité studie, analýzy, data 

10. Specifické dopady 

 relevantnost a rozsah  

 Sociální dopady  

 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 

11. Kontakty na zpracovatele RIA 

 kontaktní údaje 

Zdroj: Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA). Vláda ČR, 2014.  

Úprava autorka. 
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6. Hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a žen v ČR 

 

Český antidiskriminační zákon jasně vymezuje zásady rovného zacházení pro muže a 

ženy, zakazuje diskriminaci na základě pohlaví (Zákon č. 198/2009). Obdobně 

Listina základních práv EU zajišťuje občanovi ochranu před diskriminací založenou 

na pohlaví (Článek 21) a rovnost obou pohlaví ve všech sférách veřejného života 

(Článek 23) (Listina základních…, 2010). Priority a postupy vlády při prosazování 

rovných příležitostí pro ženy a muže již od roku 2007 ukládají jak koncepční, 

rozhodovací, ale i vyhodnocovací procesy podřizovat perspektivě rovných 

příležitostí žen a mužů a dle tohoto hlediska též revidovat platné právní předpisy 

(Aktualizované opatření Priorit…, 2007). I mnoho dalších dokumentů – 

Lisabonská smlouva, Pekingská akční platforma apod. tvoří základní bázi, dle níž lze 

usuzovat, že by jmenované principy měly být zohledněny napříč celou veřejnou 

sférou, regulatorní proces a hodnocení dopadů regulace nevyjímaje. Zde obzvláště 

proto, že prostřednictvím regulace je výrazně ovlivňován život každého občana. 

Z tohoto důvodu je nutno za pomoci hodnocení dopadů zajistit, aby to byl vliv od 

diskriminace na základě pohlaví oproštěný, který v sobě má integrovanou 

genderovou perspektivu a je zacílen na dosahování rovnosti mezi muži a ženami.  

 

6.1 Legislativní rámec pro hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a 

žen a zákaz diskriminace 

 

6.1.1 Český rámec pro hodnocení 

 

Předně je nutno upozornit, že v této části nebude používán termín genderová rovnost 

(ačkoli u mezinárodních dokumentů je běžným), nýbrž rovnost mezi muži a ženami 

(podstata rozdílů vysvětlena v podkapitole 2.1). A to z důvodu toho, že se 

v příslušných českých dokumentech užívá pouze termín rovnost mezi muži a ženami. 

Já jako autorka si tak nepřeji vytvořit věcné nesrovnalosti, jež by do dané rovnosti 

mohly přivádět dimenze, které v ní obsažené být nemají a nejsou.  

Informačně nejobsažnějšími národními dokumenty jsou OZRIA, Legislativní 

pravidla a Jednací řád.  



   

45 

 

V části II. OZRIA objasňují metodiku RIA a u Přehledu dopadů a Hodnocení 

dopadů regulace odkazují k povinnosti hodnotit dopady na oblast, kterou lze 

víceméně považovat za směřující k rovnosti mezi muži a ženami. Slovo víceméně je 

zde použito především z důvodu terminologické, ale i věcné nejasnosti v této 

inkriminované oblasti dopadů, jež nastala po novelizaci OZRIA platné od února roku 

2014. Novelizace OZRIA přináší změnu týkající se především dvou klíčových částí 

RIA, a to Přehledu dopadů a Hodnocení dopadů regulace (Obecné zásady…, 2011, 

2014). Pro větší přehlednost je konkrétní podoba novely přiblížena v tabulce č. 6 na 

následující straně.  

Další části OZRIA hypoteticky relevantní k rovnosti mezi muži a ženami, a to:  

1) část B. Hodnocení dopadů regulace v bodě vyhodnocení variant – výrok 

„Předkladatel v závěru shrne dopady každé varianty podle konkrétní oblasti 

dopadů (ekonomické, sociální a environmentální) nebo podle dílčích 

dopadů“ – zůstává zcela bez změny (Obecné zásady…, 2011, 2014).  

2) část A. Přehled dopadů v bodě charakteristika specifických dopadů se mění, 

avšak klíčová část o sociální rovnosti zůstává zcela beze změny – výrok 

„Součástí hodnocení mohou být okolnosti, mající dopad na zhoršení sociální 

rovnosti…“ (Obecné zásady…, 2011, 2014). 

 

Tabulka č. 5: OZRIA platné v období 2007–2011 

OZRIA platné od 2007 (MALÁ/VELKÁ RIA) 

 4. VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ 

 4.1 Vymezení skupin a oblastí dotčených regulací 
 
Příklady skupin, které by měly být brány v úvahu  

při vyhodnocování dopadů regulace: 

Ženy (rovnost pohlaví) 
 
4.2 Identifikace nákladů a přínosů 
 
Příklady nákladů:  Zhoršení sociální rovnosti         

Příklady přínosů: Sociální spravedlnost 
                                                   
4.5 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 
Oblasti dopadů: Sociální dopady: 

Rovné zacházení a diskriminace 

Sladění rodinného a pracovního života 

 

 

 

Zdroj: Vláda ČR. Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA). 2007. Úprava autorka. 
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Tabulka č. 6: Novelizace OZRIA – klíčové změny (2012, 2014) 

OZRIA platné od 2012 OZRIA platné od 2014 

A. PŘEHLED DOPADŮ 
 
10.8 Dopady na rovnost mužů a žen 
 
Uvedou se očekávané dopady navrhovaného 

řešení ve vztahu k rovnosti mužů a žen, je-li 

hlavním předmětem navrhované právní úpravy 

úprava postavení fyzických osob. 

 

A. PŘEHLED DOPADŮ 
 
10.8 Dopady ve vztahu k zákazu 

diskriminace 
 
Uvedou se očekávané dopady navrhovaného 

řešení ve vztahu k zákazu diskriminace. 

Zhodnocení musí obsahovat vysvětlení příčin 

případných rozdílů, očekávaných dopadů 

nebo očekávaného vývoje, s využitím 

statistických a jiných údajů, jsou-li tyto údaje 

k dispozici. 

 

 
B. HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané 

oblasti  
 
d) zhodnocení současného stavu ve vztahu k 

rovnosti mužů a žen.  

 

 

 

B. HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané 

oblasti 
 
d) zhodnocení současného stavu ve vztahu k 

 zákazu diskriminace. 

Zdroj: Vláda ČR. Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA). 2011, 2014. Úprava autorka. 

 

Tato změna neproběhla bez povšimnutí. Dle záznamu z jednání Výboru pro 

institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů (dále Výbor) byla 

připravovaná novela explicitně diskutována. Radan Šafařík (referent, zaměstnanec 

Oddělení rovných příležitostí žen a mužů) vysvětlil, že Návrh změny Obecných 

zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) cílí k nahrazení hodnocení dopadů 

regulace na rovnost žen a mužů (GIA) hodnocením dopadů ve vztahu k zákazu 

diskriminace. Upozornil, že krok může být v potenciálním rozporu s doporučeními 

závazných mezinárodních dokumentů jako je Pekingská akční platforma, doporučení 

Výboru ministrů Rady Evropy CM/Rec (2007) 17 atd. Andrea Baršová 

(zaměstnankyně Úřadu vlády ČR) usuzovala, že změna navazuje na novelu 

Legislativních pravidel a usiluje o terminologické rozšíření oblasti (ne)diskriminace. 

Michal Uhl (nezávislý odborník, místopředseda Výboru) na obhajobu změny uvedl, 

že oblasti diskriminace a rovnosti se skutečně prolínají. Genderová oblast je však 

mnohem rozsáhlejší a složitější a (ne)diskriminace jí nemůže obsáhnout v celé šíři. 

Z toho lze vyvodit, že GIA nelze považovat za shodné s hodnocením dopadů 

v oblasti diskriminace. Výbor proto rozhodl o vznesení připomínek vůči Návrhu 

(Záznam ze dne 3. prosince 2013). Tato zásadní připomínka varovala před faktickým 

nahrazením povinnosti provádění GIA hodnocením dopadů ve vztahu k zákazu 
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diskriminace. Zdůvodnění argumentovalo, že GIA rozhodně nelze obsahově beze 

zbytku podřadit pod tento nový typ hodnocení. Za účelem zachování GIA bylo 

navrženo ponechání původní formulace „na rovnost mužů a žen“ a teprve za ní 

následné vložení slov „a ve vztahu k zákazu diskriminace“ 

(Stanovisko MPSV…, 2013). Zásadní připomínka byla projednávána, zástupci 

MPSV trvali na svých stanoviscích, Úřad vlády ČR argumentoval, že změna je 

navrhována za účelem sladění OZRIA s požadavky Legislativních pravidel 

(problematika dvoukolejnosti přiblížena v následujícím odstavci).  Rozpor byl dále 

řešen předsedou vlády a ministrem MPSV, výsledkem bylo nezapracování 

připomínky. Oficiální či detailnější argumentace výsledku není k dispozici (rozhovor 

s P. Kozlíkovou a R. Šafaříkem, 2014).  

V případě Legislativních pravidel je předně nutno upozornit, že jak 

u příležitosti začátku platnosti pravidel OZRIA v roce 2007, tak jejich následné 

novely startující v roce 2012, byla pravidla vždy adekvátně novelizována. 

Speciálním, a do jisté míry problematickým, bylo však období od listopadu 2012 do 

konce ledna 2014, kdy platila novelizace Legislativních pravidel, která byla 

v nesouladu s požadavky OZRIA. To zapříčilo následující dvoukolejnost a nejasnost. 

Zatímco OZRIA stále požadovaly hodnocení dopadů na rovnost, Legislativní 

pravidla nově hodnocení na zákaz diskriminace. K odstranění dvoukolejnosti došlo 

až novelizací OZRIA platné od února roku 2014. Problémem však stále zůstává 

Jednací řád, který tuto zásadní změnu za celé období nijak nezohlednil 

(Legislativní pravidla…, 2007, 2012; Jednací řád…, 2013; MV; 

Obecné zásady…, 2007, 2011, 2014). 

Aktuálně platné hodnocení dopadů je v Legislativních pravidlech a Jednacím 

řádu vymezeno následujícím způsobem. V Článku 4 Jednacího řádu se vymezuje, že 

předkládací zpráva každého nelegislativního materiálu pro jednání schůze vlády musí 

vždy obsahovat „zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve 

vztahu k rovnosti mužů a žen, týká-li se navrhované řešení postavení fyzických 

osob.“ Následně „musí obsahovat vysvětlení příčin případných rozdílů, očekávaných 

dopadů nebo očekávaného vývoje, s využitím statistických nebo jiných údajů 

členěných na muže a ženy, jsou-li tyto údaje k dispozici“ (Jednací řád…, 2013).  
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Na stranu druhou Legislativní pravidla stanovují, že zhodnocením z hlediska 

dopadů musí projít každá předpokládaná změna právního stavu či navrhovaná právní 

regulace, a to dle zde konkretizovaných požadavků či pravidel OZRIA (pak nutno 

připojit závěrečnou zprávu z RIA). Identifikuje čtyři regulatorní objekty – věcný 

záměr zákona, zákon, nařízení vlády, vyhláška – v jejichž specificky definovaných 

částech musí být dle Článku 4 přítomno „zhodnocení současného stavu a dopadů 

navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace“. Konkrétně pak toto 

„zhodnocení musí obsahovat vysvětlení příčin případných rozdílů, očekávaných 

dopadů nebo očekávaného vývoje, s využitím statistických a jiných údajů, jsou-li 

tyto údaje k dispozici“ (Legislativní pravidla…, 2012).    

 

6.1.2 Evropský rámec pro hodnocení 

 

Prvním a spíše obecnějším mezinárodním dokumentem je Evropská charta za 

rovnost žen a mužů od Rady evropských obcí a regionů. Ta v Článku 9 vyzývá 

k hodnocení postojů k otázce rovnosti žen a mužů, a to konkrétně prostřednictvím 

přezkoumání již existujících politik a hodnocení návrhů k politikám novým či 

existujícím, a to z hlediska jejich dopadů na ženy a muže (Evropská charta…, 2006).  

Evropská komise poskytuje další relevantní metodické dokumenty, kterými 

jsou Impact Assessment Guidelines (dále jen IAG) a Guidance for assessing Social 

Impacts (dále jen GSI).  

V IAG se doporučuje obsáhnout v RIA dopady do oblasti sociální, jejichž 

explicitně definovanou součástí jsou dopady na existující nerovnosti (obsažena 

genderová rovnost). V tříkrokovém modelu se doporučuje 1) identifikovat 

zamýšlené, nezamýšlené dopady, a to za pomoci kladení otázek přímo směřujících 

k oblasti genderové rovnosti, rovného zacházení, rovných příležitostí a diskriminace 

a 2) kvalitativně, 3) prostřednictvím hloubkové a kvantitativní analýzy zhodnotit 

nejvýznamnější sociální dopady (EC, 2009a, s. 32-35).  

Obdobně GSI vymezuje specifickou oblast nazvanou rovné zacházení, rovné 

příležitostí a ne-diskriminace, jež by měla být zohledněna v dopadech 

sociálních. Za základní považuje identifikovat tyto dopady a jimi dotčené skupiny, 

opětovně za pomoci hledání odpovědí na otázky. Dvěma klíčovými 
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jsou „Má varianta různý dopad na muže a ženy?“ a „Podporuje varianta rovnost mezi 

muži a ženami?“. Při hodnocení je doporučeno brát v úvahu existující rozdíly mezi 

muži a ženami (relevantní pro danou politiku) a zvažovat dopady na pozadí míry 

participace, distribuce zdrojů, výhod a odpovědnosti ve veřejném životě, postojů, 

chování a norem ovlivňujících genderové role (EC, 2009b, s. 19-21).  
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7. Analýza a evaluace hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a 

žen a zákaz diskriminace 

 

Cílem této části je deskripce, evaluace a následná interpretace podoby, specifik a 

vývoje procesu hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a žen/zákaz 

diskriminace, a to za pomoci vlastních primárních dat. Ta vycházejí jak z analýzy 

vybraných návrhů právních předpisů, tak expertních rozhovorů s odborníkem a 

odbornicemi.  

Důraz je kladen na představení výsledků rozeznaných aspektů procesu 

(vyjádřeny v parametrech), a to na pozadí tří vybraných tvůrců návrhů a vymezeného 

časového rámce. Napříč celým textem je snahou nejenom elementární deskripce, 

nýbrž i tvorba evaluace a interpretace výstupů a určitá forma komparace jak 

jednotlivých tvůrců, tak časových období.  

Na tomto místě ještě upřesním, že na rozdíl od koncepčních částí (kapitola 5. 

a 6.) je zde užíváno jen jednoho více neutrálního termínu pro označení procesu 

hodnocení, a to hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a žen/zákaz 

diskriminace. Důvodem je, že zde odkazuji na hodnocení jak ve formě první 

(OZRIA), tak druhé (Legislativní pravidla).   

 

7.1 Metodologie 
 

Tato část konkretizuje obecný metodologický rámec popsaný v úvodu práce 

(viz kapitola 3.), představuje zejména podobu výběrového souboru, vytvořený 

analytický nástroj a problémy nastalé ve výzkumném procesu. 

Výběrový soubor analyzovaných legislativních dokumentů je složen z návrhů 

právních předpisů (seznam užitých návrhů uveden v literatuře). Konkrétně byly 

analyzovány výstupy z hodnocení dle Legislativních pravidel, tj. důvodové zprávy a 

výstupy z RIA, tj. závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace (dále závěrečné 

zprávy). Do analýzy měly možnost vstoupit veškeré druhy právních předpisů, jež dle 

pravidel podléhají hodnocení, tj. věcné záměry zákonů, zákony, nařízení a vyhlášky.  

Výběr je omezen na tři konkrétní tvůrce návrhů, a to Ministerstvo práce a 

sociálních věcí (MPSV), Ministerstvo vnitra (MV) a Ministerstvo 
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zdravotnictví (MZd). Výběr rezortů byl prováděn úsudkem, k němuž se, vzhledem 

k dostatečné obeznámenosti s daným tématem, cítím být oprávněna 

(Jeřábek, 1993, s. 50). MPSV bylo zvoleno z důvodu těsné sepjatosti s genderovou 

problematikou a hodnocením dopadů na rovnost (zaznamenán aktivní přístup 

k prosazování rovných příležitostí žen a mužů; snaha reflektovat genderový rozměr 

ve zdánlivě neutrálních předpisech – Pavlík et al., 2008, s. 13, 35). Očekáváno též 

bylo, že návrhy MPSV budou vysoce genderované. MV si v analýze získalo místo 

díky hypoteticky vysoké kvalitě zpracování svých návrhů, jež se odvíjí nejenom od 

silné zainteresovanosti do celého procesu RIA, ale i plnění požadavků na rovné 

příležitosti (ibid., s. 13). MZd bylo zařazeno též na základě pravděpodobnosti vysoké 

genderovanosti návrhů. MPSV, MV i MZd jsou nadto z důvodu svého zaměření a 

aktivit považována za ústřední aktéry, pro které je rovnost mužů a žen oblastí 

skutečně klíčovou (ibid., s. 26).  Obecně jsem výběr podřídila i snaze zvolit rezorty 

dostatečně odlišné, v návrzích zacílené do různých oblastí, a to s vizí, že toto přinese 

výsledky nejenom reprezentativní, ale i zajímavé, na kterých bude možno ukázat jak 

pravidelnosti, tak jedinečnosti procesu. 

Ohraničeno je časové období, a to 1. zářím 2007 (od listopadu začátek 

povinnosti provádět RIA) až 10. dubnem 2014 (od února roku 2014 platná 

novelizace OZRIA). Všechny jmenované druhy návrhů tří ministerstev vzniklé 

v průběhu tohoto období měly stejnou šanci dostat se do výběru.  

Posledním specifikem, jež se co do naplnění ukázalo jako nejobtížnější, je 

počet samotných návrhů a druhové zastoupení. Původním záměrem bylo od každého 

ministerstva, za každý jednotlivý rok, za každý druh předpisu získat celkem pět 

zástupců. Požadavek se ukázal jako nedosažitelný. Problémem byl jak nedostačující 

počet samotných návrhů, tak častá absence kýženého hodnocení na rovnost/zákaz 

diskriminace. Z tohoto důvodu byl prohlédnut každý dostupný návrh vyhovující 

kritériím, a to se snahou získat co nejvyšší počet analyzovatelných návrhů bez ohledu 

na jejich druh.  

Ve výsledku se podařilo zajistit, že každý roční výběrový soubor od jednoho 

ministerstva čítá minimálně dva a maximálně 20 návrhů, a to vždy se zastoupením 
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alespoň dvou rozdílných druhů předpisů. Tabulka č. 7 ukazuje výslednou podobu 

výběrového souboru. 

 

Tabulka č. 7: Podoba výběrového souboru 

 2007 
od 1.9. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
do 10.4. 

Celkem 

MPSV 3 9 8 7 16 12 13 10 78 

MV 6 20 12 10 14 20 8 2 92 

MZd 4 7 2 4 13 14 12 10 66 

Celkem 13 36 22 21 43 46 33 22 236 

Zdroj: Autorka 

 

Jsem si vědoma nezanedbatelného nepoměru mezi počty dokumentů, ovšem 

na moji obhajobu je třeba říci, že nabídka je skutečně omezená. Já jako výzkumnice 

jsem v tomto případě neměla reálnou možnost do situace zasáhnout a ovlivnit ji. 

Samozřejmě jsem uvažovala nad možností uměle snížit počet dokumentů. Z důvodu 

snahy o získání různorodých informací, vyloučení nahodilostí a učinění výběru 

alespoň do určité míry reprezentativním, jsem se rozhodla toto neprovést a 

analyzovat všechny návrhy odpovídající kritériím.  

Oním znevýhodněním může být nejvíce ohrožena komparace ministerstev 

(proto v úvodu uvedeno určitá forma komparace) a jednotlivých let. Pevně věřím, že 

početní rozdíly nejsou až tak výrazné, aby reálně ohrozily validitu analýzy 

a výsledků.  

Vytvořený analytický nástroj sestává ze tří širších okruhů obsahujících 

konkrétní hodnotící parametry. Při sestrojování jsem postupovala metodou 

generování tematicky relevantních otázek, pro které jsem hledala odpovědi v textu.  

Textem byla specifická část důvodových a závěrečných zpráv návrhů, a to konkrétně 

formulace obsahující hodnocení návrhu na rovnost mužů a žen/zákaz diskriminace 

(dále formulace/hodnotící formulace). Několik parametrů bylo zacíleno i na ostatní 

části návrhu. Skupina tabulek č. 1 na následujících stranách ukazuje podobu 

analytického nástroje. U uzavřených otázek je uvedena užitá škála proměnných, 

u otázek otevřených je upozorněno, že proměnné předem nebyly specifikovány.  
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Skupina tabulek č. 1: Analytický nástroj 

 

OKRUH 1 OTÁZKA PARAMETR PROMĚNNÉ 

Soulad s 

pravidly 

1.1 Na základě jakých pravidel je 

dokument hodnocen? 

1.1 Základ 

hodnocení 

OZRIA/LPV/ 

OZRIA+LPV 

1.2 Má text vymezenou strukturu (alespoň 

minimální dělení do částí/kapitol)? 
1.2 Struktura A/N/nejasné 

1.3 Je název části obsahující formulaci 

v souladu s pravidly? 

1.3 Název části 

v souladu s 

pravidly 

A/N/nejasné 

1.4 Je v názvu části obsahující formulaci 

užit termín rovnost M+Ž/zákaz 

diskriminace/SD? 

1.4 Název části 

užívá rovnost 

M+Ž/zákaz 

diskriminace/ 

SD 

A/N 

 

 

 

 

OKRUH 2 OTÁZKA PARAMETR PROMĚNNÉ 

Formulace 

 

   

A.  

Obsah 

2.1 Jaký je přesný název části obsahující 

formulaci? 

2.1 Název 

části  

nespeci-

fikovány 

2.2 Co je jádrem formulace (stručným 

obsahem)? 
2.2 Jádro  

nespeci-

fikovány 

2.3 Co je klíčovým termínem formulace? 
2.3 Klíčový 

termín  

nespeci-

fikovány 

2.4 Jaký výraz uvozuje klíčový termín 

formulace?  

2.4 Uvozuje 

klíčový 

termín 

nespeci-

fikovány 

2.5 Je ve formulaci explicitně užit termín 

dopad? 

2.5 Termín 

dopad 
A/N 

2.6 Je ve formulaci explicitně užit termín 

pohlaví/gender? 

2.6 Termín 

pohlaví/gender 

A/N 

konkretizovat 
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OKRUH 2 OTÁZKA PARAMETR PROMĚNNÉ 

Formulace 

 

   

B. 

Formát 

2.7 Jakou roli má formulace v rámci 

celého textu? 

2.7 Role v 

textu 

samostatná 

část/vně cizí 

části/součást 

odstavce volně 

v textu/volně 

v textu 

2.8 Jaký je vztah formulace k dalším 

dopadům? 

2.8 Vztah k 

dopadům 

stojí 

samostatně/je 

ve spojení 

s dopadem/y 

konkretizovat 

2.9 Jakým jazykovým útvarem je 

formulace? 

2.9 Jazykový 

útvar  

část věty/věta/ 

souvětí 

konkretizovat 

počet 

2.10 Z kolika slov se formulace skládá? 
2.10 Počet 

slov 

proměnné 

nespecifiková

ny 2.11 Na jakém místě v textu se formulace 

nachází? 
2.11 Umístění 

začátek/střed/ 

závěr 

2.12 Je formulace vizuálně oddělena od 

zbytku textu?  

2.12 Vizuální 

oddělení 
A/N 

OKRUH 2 OTÁZKA PARAMETR PROMĚNNÉ 

Formulace 

 

   

C. 

Specifika 

2.13 Je ve formulaci užita stupnice 

hodnocení (pozitivní, negativní, 

neutrální)?  

2.13 Užití 

stupnice  
A/N 

2.14 Je ve formulaci přítomno 

odůvodnění, vysvětlení hodnocení 

(příčiny dopadů, vývoj)? 

2.14 

Odůvodnění, 

vysvětlení 

A/N 

konkretizovat 

2.15 Jsou ve formulaci užity 

(ne)legislativní dokumenty alespoň 

minimálně související s GP? 

2.15 

(Ne)legislativ-

ní dokumenty 

A/N 

konkretizovat 

2.16 Jsou ve formulaci užita data, 

statistiky? 

2.16 Data, 

statistiky 

A/N 

konkretizovat 

2.17 Jsou přítomny konzultace s aktéry 

spojenými (alespoň minimálně) s GP? 

2.17 

Konzultace 

A/N 

konkretizovat 
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OKRUH 3 OTÁZKA PARAMETR PROMĚNNÉ 

Jiné 

3.1 Odkazuje formulace/text na 

genderovou problematiku (více rozvedena 

GP)? 

3.1 Výskyt GP 
A/N 

konkretizovat 

3.2 Je ve formulaci/textu tematizován 

vztah mezi muži a ženami? 

3.2 Tematizace 

vztahu M a Ž 

A/N 

konkretizovat 

3.3 Vyskytují se ve formulaci/textu 

genderové stereotypy? 
3.3 Výskyt GS A/N 

konkretizovat 

Legenda k tabulkám: A = ano, N = ne; M = muž, Ž = žena; SD = sociální dopady, GP = genderová 

problematika, GS = genderové stereotypy 

Zdroj: Autorka 

 

Při tvorbě parametrů bylo primárně vycházeno z výzkumných cílů, otázek a 

požadavků pravidel pro hodnocení (především první dva okruhy). Sekundárně 

z koncepčně zaměřené části o GeM, teoretické části o tématu gender, genderová 

rovnost a odborné literatury s tématy související (okruh třetí). Užito bylo i vlastní 

imaginace a představ o ideální podobě hodnocení (okruh třetí).  

Nyní jen upřesním, že pokud není uvedeno jinak, níže uvedené výstupy se 

vždy vztahují k celému časovému rámci, tj. letům 2007–2014.  

 

7.2 Pravidla hodnocení a struktura textu 
 

7.2.1 Problematičnost pravidel hodnocení a podoba jejich užívání 

 

Ještě předtím, než se budu věnovat popisu konkrétních výstupů, ujasním několik 

specifik a problémů týkajících se pravidel, na jejichž základě lze návrh hodnotit.  

Zaprvé, vybrané dokumenty mohly být hodnoceny buď dle Legislativních 

pravidel, anebo OZRIA (dále pravidla); Jednací řád zde není relevantní, do analýzy 

vstoupily pouze dokumenty legislativní povahy. 

Zadruhé, dvě možné varianty pravidel hodnocení přinášejí nejasnosti ohledně 

jejich výběru a užívání. Přidruženými problémy jsou nedodržování vymezené 

struktury (posloupnost dopadů, částí) a absence některých požadovaných dopadů 

(nejen dopady na rovnost mužů a žen; zaznamenáno ze zběžného screeningu 

návrhů). I přes to, že parametry odkazující na tyto aspekty nejsou jádrem analýzy, a 
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nadto se vztahují spíše k návrhu jako celku, mají nezanedbatelný vliv na 

mou analýzu.  

Detailnější vysvětlení si zasluhuje první zmíněný problém, podstata dalších je 

patrná z předchozího odstavce.  Problém se objevuje napříč všemi rezorty a roky. 

Konkrétně jde o situaci, kdy v rámci jednoho návrhu dochází ke kombinování 

jednotlivých částí hodnocení, a to jak z Legislativních pravidel, tak OZRIA. To 

i přesto, že v hlavičce návrhu je deklarováno, že hodnocení proběhlo pouze na 

základě jedné z variant. Hodnocení dokumentu dle OZRIA je například ukončeno 

požadovanou závěrečnou částí (kontakt na zpracovatele), následně je však volně, 

často bez označení, přiložena část odpovídající spíše Legislativním pravidlům. 

Postup si netroufám interpretovat jako negativní či chybný, lze odhadovat, že tvůrci 

jsou motivováni snahou obsáhnout co nejvíce relevantních dopadů a co nejlépe 

vyhovět všem požadavkům. Nejpravděpodobněji se však jedná jen o určitou obecnou 

praxi odkazující na mechanické kopírování již vzniklých hodnocení či zmatení 

způsobené vyskytující se nejednotností a dvoukolejností pravidel (emailová 

komunikace s P. Špondrovou, 2014). Z celkových 236 návrhů se tento postup 

objevuje u 39 % z nich.  

Nelze nezmínit, že tento problém u mne jako výzkumnice vyvolával 

nejasnosti. V oné kombinaci bylo obtížné identifikovat, dle čeho byl návrh 

hodnocen, a nadto adekvátně posoudit soulad s pravidly. To zejména proto, že 

pravidla se ve svých požadavcích ne sporadicky liší. Typické je časové období 

listopad 2012 až leden 2014, kdy Legislativní pravidla požadují dopady na zákaz 

diskriminace, zatímco OZRIA stále na rovnost mužů a žen (viz podkapitola 6.1.1).  

I z tohoto důvodu byla do škály proměnných zařazena jako pomocná střední hodnota 

„nejasné“. Rovněž je třeba poznamenat, že dle mého posouzení v takovýchto 

návrzích hraje prim přece jenom hodnocení dle OZRIA, proto jsou návrhy 

s kombinací Legislativních pravidel a OZRIA (dále OZRIA+LPV) řazeny pod 

kategorii OZRIA. 

Za účelem demonstrování výše řečeného a též tvorby určitého exkurzu 

do výchozí situace nejprve uvedu, jaká je podoba rozložení pravidel, na základě 

nichž jsou návrhy hodnoceny. Z důvodu usnadnění čtení výsledků parametru 1.1 a 
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možnosti přímé komparace, představuji data formou tabulky, v níž jsou obsaženy 

četnosti pro všechny tři rezorty zároveň.  

 

Tabulka č. 8: Rozložení četností pravidel hodnocení – MPSV, MV, MZd  

v období 2007–2014 

 MPSV MV MZd Celkem 

Legislativní pravidla 33 52 24 109 

OZRIA 13 17 5 35 

OZRIA + LPV 32 23 37 92 

Celkem  78 92 66 236 

Zdroj: Autorka 

 

Pokud bereme v úvahu situaci popsanou výše, lze zjednodušeně říci, že 

nadpoloviční většina (35 z 66) návrhů MPSV je hodnocena právě dle OZRIA 

(OZRIA  a OZRIA+LPV), u MV je tímto způsobem napočítáno 40 případů z 92 

(však nedostatečné pro převýšení četnosti Legislativních pravidel; srovnej s MPSV, 

MZd) a u MZd 42 návrhů z 66. Celkové četnosti jednotlivých pravidel napříč všemi 

ministerstvy vymezují, že v 54 % převládá hodnocení dle OZRIA (OZRIA  a 

OZRIA+LPV).  

Z tohoto parametru nelze mnoho vyvozovat, neboť to, na základě jakých 

pravidel je návrh hodnocen, závisí na mnoha faktorech, nejenom na tvůrci (např. typ 

návrhu, jaký charakter má změna, kterou přináší; existence udělení výjimky 

z hodnocení dle OZRIA atd.). Lze jen doporučit, že do budoucna (za účelem zlepšení 

hodnocení), je třeba pracovat převážně na pilování pravidel OZRIA, jelikož na jejich 

základě je hodnocena nadpoloviční většina návrhů.  

 

7.2.2 Název části obsahující hodnotící formulaci a jeho soulad s pravidly  

 

Obdobně jako výše zařazuji pro uvedení do situace nejdříve doplňkový parametr 1.2 

týkající se dodržování struktury v rámci návrhu jako celku. Jeho výsledky již přímo 

souvisí jak s výše nastíněnou problematikou kombinace více druhů pravidel 

hodnocení v rámci jednoho návrhu, tak i níže uvedenými výsledky 

parametrů 1.3 a 1.4.  

Spíše pomocný parametr 1.2 se v případě MPSV víceméně naplňuje, 

požadavek struktury není splněn u jedné třetiny případů ze 78. S výslednými více jak 
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dvěma pětinami z 92 návrhů, jež nesplnily ani minimální požadavky na strukturu 

textu, se MV dostává pod laťku nastavenou MPSV. U MV byl však posuzován vyšší 

počet dokumentů nežli u dvou dalších rezortů, tudíž je nutno přistupovat k hodnocení 

úspěšnosti s tímto předpokladem. Nepříznivým výsledkům nepředchází MZd, u nějž 

jsou zjištěny téměř dvě pětiny případů z 66, kdy parametr struktura naplněn není. 

Pokud reflektujeme, že rezort měl naopak nejnižší počet návrhů, lze soudit, že 

struktura je největším problémem právě pro něho.  

Výsledky parametru rozhodně nepovažuji za tristní, avšak i přes to ukazují, že 

obecně zde je určitý trend nerespektování pravidel (více evidentní u parametrů 1.3, 

1.4 atd.), a to i v tak základním prvku, jakým je struktura textu. Lze interpretovat, že 

toto též může odkazovat na zmatení tvůrců způsobené např. nejednoznačností, 

nesrozumitelností či dvoukolejností pravidel.  

V problematice názvu části obsahující hodnotící formulaci opět zahájím spíše 

obecně, v tomto případě nastíněním situace souladu názvu části s pravidly a plynule 

navážu s představením již konkrétní škály užívaných názvů.  

V případě MPSV se požadavek parametru 1.3 a 1.4 nedaří příliš úspěšně 

naplňovat. U 46 návrhů ze 78 není splněno, aby název části byl v souladu s danými 

pravidly (tzn. přítomnost termínů rovnost mužů a žen/zákaz diskriminace, 

sociální dopady).  

Pozoruhodným je rok 2013, kdy osm z devíti návrhů hodnocených dle 

OZRIA (OZRIA a OZRIA+LPV) obsahuje v názvu kapitoly právě, pro ně 

nepovinný, zákaz diskriminace. Jev lze interpretovat jak kladně, tak záporně. Kladně 

v tom smyslu, že ačkoli tvůrci nerespektují pravidla, evidentně sledují přicházející 

legislativní změny a snaží se pro-aktivně vyhovět všem diktátům. Zápornou je 

situace v okamžiku, kdy jsou pravidla nerespektována nevědomě, tvůrci jsou zmateni 

nelogickou dvoukolejností a nevědí, pod část s jakým názvem dopad umístit.  

Výstupy MV se téměř shodují. Celkem 56 z 92 názvů částí neobsahuje 

kýžené termíny. V roce 2013 se u dvou případů z šesti návrhů hodnocených dle 

OZRIA objevuje chybný název části, tj. zákaz diskriminace (obdobný jev jako 

u MPSV). Tento přešlap kompenzuje rok následující, kdy je ve všech případech 

formulace řazena pod část s korektním názvem (tj. zákaz diskriminace). 
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Změnu nepřináší ani MZd, které též u více jak poloviny případů (36 z 66) 

nemá část nazvanou v souladu s pravidly. V roce 2013 se v názvu části objevuje 

zákaz diskriminace čtyřikrát, užití je v souladu s pravidly však jen v jednom návrhu. 

Rok 2014 je naopak vzorovým, všech deset návrhů požadavek plní (z hlediska 

platnosti novely však zákaz diskriminace oficiálně nevyžadován u dvou z nich).  

Z výše řečeného lze rozpoznat, že název části je problematickým pro řadu 

návrhů. Na tomto místě proto parametr 2.1
1
 na příkladech přiblíží typickou podobu 

a četnost výskytu názvů částí a konkretizuje, podpoří výsledky zmíněné výše. 

V případě MPSV jsou nejfrekventovanějšími názvy částí obsahující hodnotící 

formulaci následující, uvedené v tabulace č. 9. Nepříznivým výsledkem viditelným 

z tabulky je, že celkem tři z uvedených názvů s nejvyšší četností výskytu nejen 

nerespektují pravidla, nýbrž i umisťují formulaci pod část neadekvátní problematice 

rovnosti/zákazu diskriminace.  

 
Tabulka č. 9: Název části – MPSV v období 2007–2014 

Název části* Četnost 

Další/ostatní dopady 12 

Název části chybí 12 

Zhodnocení dopadu ve vztahu k zákazu diskriminace 12 

Soulad s ústavním pořádkem (mezinárodními smlouvami, předpisy, 

judikaturou a obecnými právními zásadami) 
6 

Dopad na rovnost mužů a žen, na životní prostředí a sociální dopady 5 

Celkem případů 78 

*) uvedeny jen případy, jež překročily 6% hladinu výskytu; neuvedena skupina nezařazené – sedm  

Zdroj: Autorka 

 

U tohoto rezortu je dále zjištěno 15 skupin druhů názvů částí. Z toho dvě jsou 

skupiny mírně specifické. První sdružující případy, kdy název části zcela chybí 

(chybějící) a druhá seskupující názvy vyskytující se pouze jedenkrát (nezařazené). 

Takto širokou škálu druhů názvů (srovnej s MV, MZd) v tomto případě nepovažuji 

za příliš pozitivní, a to zejména s ohledem na její problematickou a 

neadekvátní podobu.  

Za negativní aspekty výstupů parametru lze označit úplnou absenci názvu 

části a názvy jako jsou další/ostatní dopady (12) a hospodářské a finanční dopady 

                                                 
1
 Aby se určitý název části stal jednou skupinou, musel se vyskytnout více než 1x.  

 



   

60 

 

(dva). Zejména první uvedený dává jasně najevo, že dopady na rovnost/zákaz 

diskriminace nejsou umístěny na prvních příčkách žebříčku významnosti. Za 

problematickou, avšak v případě MPSV ne až tak častou (srovnej s MV, MZd), praxi 

považuji též spojování více druhů dopadů v jednom názvu části (logicky souvisí se 

spojováním dopadů i v samotných formulacích – viz podkapitoly 7.4.1). Pro MPSV 

je charakteristickou kombinace rovnost, sociální dopady a dopady na životní 

prostředí (pět případů). 

Mezi pozitivní výstupy lze zařadit výskyt odpovídajících a pravidla 

respektujících názvů částí. Škála MPSV nabízí například název zhodnocení 

současného stavu a dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k rovnosti žen a mužů 

objevující se ve dvou návrzích. Zkrácenou verzí tohoto je název formulovaný jako 

dopad na (ve vztahu k) rovnost(i) mužů a žen (též ve dvou případech). 

Nejčetnější názvy částí MV jsou představeny v tabulce č. 10, ze které je 

zřejmé, že na rozdíl od MPSV zde lze identifikovat celkem tři z nich, jež mají co 

dočinění s termínem rovnost. To lze považovat za rozhodně příznivé.  

 

Tabulka č. 10: Název části – MV v období 2007–2014 

Název části* Četnost 

Název části chybí 32 

Zhodnocení současného stavu a dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k 

rovnosti žen a mužů 
12 

Dopady hospodářské, finanční, na státní a veřejné rozpočty, na sociální a 

podnikatelskou sféru, životní prostředí a rovnost 
7 

Dopad na (ve vztahu k) rovnost(i) mužů a žen 6 

Celkem případů 92 

*) uvedeny jen případy, jež překročily 6% hladinu výskytu; neuvedena skupina nezařazené – devět 

Zdroj: Autorka 

 

V celkovém množství názvů částí je nalezeno 13 skupin druhů, skupina 

chybějící je zastoupena poměrně vysokým množstvím návrhů (jedna třetina; 

32 z 92), skupina nezařazené čítá devět případů. Na jednu stranu je pozitivním nižší 

počet skupin, jež vzhledem k dominanci MV, co do počtu analyzovaných návrhů, 

nabývá na významnosti. Na stranu druhou však vidím jako negativní, že třetina 

formulací není uvedena v rámci jakékoli části (chybějící).  
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Skutečnou specialitou MV jsou názvy odkazující na bohatou škálu dopadů do 

oblastí, jež jsou si vzájemně vzdáleny a přílišně spolu nesouvisejí. Nejčetnější je 

kombinace dopadů hospodářských, finančních, na státní a veřejné rozpočty, sociální 

a podnikatelskou sféru, životní prostředí a rovnost (sedm). Toto považuji za 

víceméně nešťastné řešení, a to zejména z důvodu nepřehlednosti a dehonestace 

uvedených typů dopadů. Zajímavým je i fakt, že celkem tři návrhy mají název 

totožný s výše uvedeným, až na to, že v něm chybí právě rovnost.  

Jako příklady částí neadekvátně nazvaných lze uvést hospodářské a finanční 

dopady (čtyři případy), závěrečné shrnutí (čtyři případy), ekonomické dopady 

navrhované právní úpravy (dva případy) a dopady navrhované právní úpravy na 

životní prostředí (jeden případ). Poslední uvedený byl, doufejme, způsoben jen 

nepozorností tvůrce (nevědomá chyba), jelikož spojení rovnosti mužů a žen a 

životního prostřední rozhodně nevnímám jako hodné významnosti ani 

jedné z oblastí.  

Názvy, jež lze naopak vnímat jako správně naformulované a v souladu 

s pravidly, mají zcela shodnou podobu s výše uvedenými u MPSV.  

U výstupů MZd, obdobně jako u MV, lze rozlišit 13 různých skupin názvů 

částí, do nezařazených spadá pouze jeden případ a úplná absence názvu části 

(chybějící) se vyskytuje u více jak jedné pětiny případů (16 z 66). Vzhledem 

k nízkému počtu analyzovaných dokumentů toto rozhodně nelze označit za výsledek 

potěšující. Další negativní informací z tabulky č. 11 na následující straně je, že pouze 

jeden název části z nejvíce frekventovaných se vztahuje k rovnosti/diskriminaci.   

 

Tabulka č. 11: Název části – MZd v období 2007–2014 

Název části* Četnost 

Dopady hospodářské, finanční, na státní a veřejné rozpočty, na sociální a 

podnikatelskou sféru, životní prostředí  
18 

Název části chybí 16 

Zhodnocení dopadu ve vztahu k zákazu diskriminace 7 

Náklady a přínosy 4 

Celkem případů 66 

*) uvedeny jen případy, jež překročily 6% hladinu výskytu. 

Zdroj: Autorka 
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Skupina neadekvátních názvů částí v případě MZd obsahuje náklady a 

přínosy (čtyři případy), další/ostatní dopady (tři případy) a hospodářské a finanční 

dopady (dva případy). Dále si zde troufám uvést i název dopady hospodářské, 

finanční, na státní a veřejné rozpočty, na sociální a podnikatelskou sféru, životní 

prostředí. A to jelikož se vyskytuje v nezměněné podobě napříč celým časovým 

obdobím, nereaguje na změny v pravidlech (od roku 2012 má být v názvu rovnost 

mužů a žen, nikoli sociální dopady), a tudíž nenásleduje příkladu MV. To, doufejme 

za účelem dosažení větší korektnosti, k totožnému výčtu  připojilo termín rovnost, a 

naplnilo tak požadavky pravidel.  

Ani u názvů, jež lze považovat za adekvátní a vydařené, žádné překvapení 

nenalézáme, zde se opětovně vyskytují dva výše uvedené u MPSV. 

 

7.3 Terminologie užitá v rámci hodnotící formulace 
 

7.3.1 Terminologie jádra hodnotící formulace  

 

Tuto část výstupů z parametru 2.2
2
 označuji jako jednu ze skutečně klíčových, 

jelikož identifikuje esenciální informaci nesenou danou formulací. Umožňuje rovněž 

nahlédnout na celou podobu škál formulací, jež jsou využívány napříč ministerstvy a 

roky. Nutno je zmínit, že zde pracuji jak s jádry (několik klíčových slov formulace), 

tak i formulacemi jako celky. 

V návrzích MPSV lze seskupit 13 druhů jader formulací. Obdobně jako 

v předchozí části zde pracuji se skupinu nezařazené sdružující případy, jež se 

vyskytly pouze jedenkrát a skupinou specifické sdružující opětovně ojedinělé 

formulace. Zde však ve smyslu specifičnosti, speciálnosti, tj. zdařilé nestandardní 

formulace s určitou přidanou hodnotou. Těchto ojedinělých a často též ocenění 

hodných případů je z celkového množství pět. To je, jak vyplývá z údajů tabulky 

č. 12 na následující straně, poměrně vysoké množství ve srovnání s ostatními.  

 

                                                 
2
Aby se určitá formulace stala jedním druhem, musela se vyskytnout více než 1x.  
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Tabulka č. 12: Jádro formulace – MPSV v období 2007–2014 

Jádro formulace* Četnost 

Návrh je neutrální  29 

Návrh respektuje zásadu  7 

Návrh je neutrální, pro obě pohlaví stejný 5 

Návrh má pozitivní dopad 5 

Celkem případů 78 

*) uvedeny jen případy, jež překročily 5% hladinu výskytu; neuvedena skupina specifické – pět 

Zdroj: Autorka 

 

Jádro formulace dominující napříč všemi roky (téměř celá polovina; 

34 ze 78), lze shrnout v rámci tří slov – návrh je neutrální. Takto formulované 

hodnocení vidím jako problematické až nesprávné, a to z důvodu toho, že neoperuje 

s ústředním termínem dopad (diskutováno i v podkapitole 7.3.2). Do centra dění staví 

popis toho, jaký návrh je na oblast rovnosti/diskriminace, a rezignuje tak na 

identifikaci klíčových dopadů.  Lze říci, že se tímto nejenom distancuje od cíle 

samotného procesu (tj. hodnocení dopadů), ale dostává se i do rozporu se 

stanovenými pravidly. Za příznivé lze považovat jen užití přídavného jména 

neutrální, což může odkazovat k tomu, že tvůrci mají alespoň nějaké tušení o jedné 

z možných škál hodnocení (dopad pozitivní, negativní, neutrální; dle Oddělení 

rovných příležitostí žen a mužů pod vedením P. Špondrové) (rozhovor 

s P. Špondrovou, 2014).  

Za pozitivní lze ve výstupech označit stále poměrně vysoký počet jak 

identifikovaných druhů formulací, tak případů vyskytujících se pouze jedenkrát (šest 

ve skupině nezařazené). Lze se domnívat, že alespoň u nějakých tvůrců je přítomna 

reálná snaha návrh z hlediska rovnosti/zákazu diskriminace skutečně hodnotit, situaci 

možná až ojedinělým způsobem popisovat a především neopisovat. 

Jako velice kladné též hodnotím, že pokud již tvůrce MPSV užije termín 

dopad, je to u nezanedbatelného množství případů s atributem pozitivní (celkem pět). 

Na tomto místě je třeba poznamenat, že MPSV ve srovnání s ostatními rezorty 

disponuje vysokým počtem návrhů majících pozitivní dopad (MV žádný návrh, MZd 

jeden návrh). Vyzdvihuji i to, že ve specifických letech 2013–2014 zohledňují téměř 

tři čtvrtiny návrhů ve své formulaci společně s diskriminací i rovnost mužů a žen. 

Lze tak optimisticky doufat, že ačkoli novely pravidel diktují jen zákaz diskriminace, 
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povědomí o hodnocení dopadů na rovnost mužů a žen u tvůrců stále přetrvává, což je 

znatelné právě v takovýchto hodnoceních.  

Nyní detailněji rozeberu vybranou formulaci, jež zní: „Navrhovaná právní 

úprava nezakládá přímou ani nepřímou diskriminaci mužů či žen, má stejný dopad 

na obě pohlaví, a je tudíž genderově neutrální.“ (návrh zákona o nemocenském 

pojištění…, 2007, s. 43). Formulaci nelze upřít, že předbíhá dobu, když již na 

přelomu roku 2007–2008 zohledňuje i diskriminaci. Je též světlou výjimkou, neboť 

užívá přídavné jméno odvozené od klíčového termínu gender (v jiných formulacích 

nepřítomno), a nadto výraz dopad. Na jednu stranu pozoruji, že byla zřejmě tvořena 

odpovědně a s dobrým úmyslem situaci široce popsat za užití odpovídající 

terminologie. Na stranu druhou mám výtku k argumentaci, že návrh je genderově 

neutrální, a to z důvodu, že má stejný dopad na obě pohlaví. Jak jsem uvedla 

v teoretické části a při deskripci GeM, termín gender se neomezuje pouze na dvě 

pohlaví, obsahuje v sobě i další kategorie. Za účelem věcné korektnosti bych tudíž 

považovala za vhodné zde další kategorie zohlednit. Interpretuji, možná až příliš 

kriticky, že znalosti tvůrce v genderové problematice nejsou zas tak hluboké. Uvažuji 

proto, že přídavné jméno genderově zde může být užito jen ze strategických důvodů 

a jedná se o pouhé účelové nakládání s tímto pojmem (viz podkapitola 4.4.2). 

Ve výsledcích MV lze nalézt celkem 12 skupin formulací s různými jádry. 

Skupina nezařazené je zastoupena celkem deseti případy, specifické formulace čítají 

pět případů. Obdobně jako u MPSV považuji vysoký počet druhů jader formulací, 

míru zastoupení skupiny nezařazených a specifických za pozitivní.  

 

Tabulka č. 13: Jádro formulace – MV v období 2007–2014 

Jádro formulace* Četnost 

Návrh nemá (žádný) dopad 26 

Návrh nemá (žádný) dopad, je pro obě pohlaví stejný 15 

Návrh je neutrální 8 

Návrh nepředpokládá (žádný) dopad 6 

Celkem případů 92 

*) uvedeny jen případy, jež překročily 5% hladinu výskytu; neuvedena skupina nezařazené – deset 

Zdroj: Autorka 
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V případě MV je nejčetnějším jádrem formulace návrh nemá/nepředpokládá 

(žádný) dopad (polovina z celku; součet první, druhé a čtvrté skupiny). Ocenění 

hodným je užití termínu dopad (srovnej s MPSV), ovšem ani to nezachraňuje 

vysokou nadpoloviční frekvenci výskytu této formulace. Nejproblematičtější je však 

její obsahová a věcná stránka. Z expertního rozhovoru s P. Špondrovou vyplývá, že 

přesně takovéto formulování dopadu lze označit za chybné. Obecně lze říci, že 

zpravidla každý návrh má dopad na rovnost mužů a žen/zákaz diskriminace. Jde jen 

o to určit, zda neutrální, pozitivní či negativní (rozhovor s P. Špondrovou, 2014). Já 

jako autorka s tímto souhlasím, tudíž hodnotím formulaci jako spornou až chybnou. 

Rozhodně však nechci kritizovat tvůrce a zpochybňovat jeho snahu. Domnívám se, 

že takovéto formulování dopadu pramení z obecné neznalosti genderové 

problematiky a též z absence metodiky či i jakéhokoli prostého návodu, jež by právě 

před použitím sporných formulací varoval.  

U MV lze identifikovat další dva sporné případy. Prvním je formulace 

užívající podmiňovací způsob slovesa – „změny by neměly mít žádné dopady“ (návrh 

vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 1/2006 Sb…, 2013, s. 7). Toto považuji za 

nešťastné, slovesný způsob ve mně evokuje, že si tvůrci nejsou jisti, zda tvrzení 

skutečně bude naplněno, jen v tento výsledek doufají. Druhou je formulace, které 

zajisté nelze upřít ojedinělost, ovšem také nejasnost – „úprava nemá negativní 

dopad“ (návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb…, 2012, s. 43). 

Potěšujícím je samozřejmě fakt, že dopad není negativní, otázkou ovšem zůstává, 

jaký je. Lze si jen domýšlet, zda je ve skutečnosti dopad pozitivní, neutrální či zcela 

jiný. Uvědomuji si, že se nejedná o fatální chyby, tímto chci spíše znovu 

demonstrovat, že metodika/návod by byly zajisté přínosem. 

Klady lze nalézt u formulace vyskytující se celkem pětkrát, jež kromě popisu 

dopadů do rovných příležitostí a postavení mužů a žen zohledňuje i dopady k dalším 

cílovým kategoriím definovaným konceptem GeM – …návrh nemá žádné dopady 

ve vztahu k rovnosti postavení z důvodu rasy nebo etnického původu, sexuální 

orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry, ani z jiných obdobných 

důvodů. Formulaci vidím jako vyčerpávající, potažmo adekvátní, oceňuji, že tímto 

tvůrce (ač zřejmě nevědomě) propojil hodnocení dopadů s perspektivou GeM.  
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Co se týče kombinace dopadů na rovnost a zákaz diskriminace v letech 

spjatých s novelizací, MV si nevede příliš dobře. V roce 2013 sice všechny 

formulace obsahující zákaz diskriminace zohledňují zároveň i rovnost (čtyři 

případy), ovšem v roce 2014 tak ani jedna ze dvou formulací nečiní. Je však nutno 

brát v úvahu, že se jedná jen o dva návrhy.  

Rezort MZd disponuje nejnižším počtem druhů jader formulací, a to 

konkrétně devíti (srovnej s MPSV, MV). Skupina nezařazených je tvořena třemi 

případy, skupina specifických má dva zástupce. Nutno říci, že jeden návrh ze 

skupiny specifických zároveň identifikuje pozitivní dopad na specifickou skupinu 

žen, a to těhotné, kojící zaměstnankyně a zaměstnankyně – matky (viz příloha 3). Je 

nutno uvést, že nejproblematičtějším je u MZd nízký počet druhů formulací 

související s vysokou četností několika málo z nich (viz tabulka č. 14).  

 

Tabulka č. 14: Jádro formulace – MZd v období 2007–2014 

Jádro formulace* Četnost 

Návrh nemá (žádný) dopad 21 

Návrh nepředpokládá (žádný) dopad 18 

Návrh nezakládá nerovnost 9 

Návrh je v souladu se zákazem diskriminace 6 

Celkem případů 66 

*) uvedeny jen případy, jež překročily 5% hladinu výskytu 

Zdroj: Autorka 
 
 

Co do frekvence výskytu je nejúspěšnější (téměř jedna třetina) formulace 

shodná jako u MV – nemá (žádný) dopad. Opětovně zde lze vidět obsahovou 

problematičnost popsanou výše u MV. 

Za rozvedení stojí následující formulace, jež poměrně specificky a zdánlivě 

úspěšně hodnotí dopady na zákaz diskriminace, když uvádí, že „…návrh je 

koncipován s důrazem kladeným na absolutní zachování zákazu diskriminace 

s ohledem na věk, rasu, příslušnost k etnické menšině či náboženskému vyznání.“ 

(návrh zákona o zdravotnických prostředcích…, 2013, s. 142). Může se zdát, že se 

zde obdobně jako u jedné z popsaných formulací MV, jedná o zapojení principů 

GeM. Ovšem zde bohužel v samotném výčtu k diskriminaci náchylných kategorií 

chybí klíčový termín pohlaví, případně gender. 
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Nepříznivým je u MZd úplná absence zohlednění dopadů na rovnost u návrhů 

z roku 2014. Ač oficiální pravidla toto explicitně nepožadují, u MPSV a MV jsme se 

přesvědčili, že v praxi často zůstává hodnocení na rovnost zachováno, a to jako 

rovnocenný partner zákazu diskriminace. V případě MZd však tato řekněme dobrá 

vůle činěna není. V roce 2014 všech deset návrhů zohledňuje pouze diskriminaci, ani 

náznakem neodkazuje na situaci mužů a žen. Toto samozřejmě nelze označit za 

negativní či dokonce chybné, z hlediska pravidel je toto hodnocení zcela korektní. 

Toto je tudíž negativní jen pro oblast rovnosti, na kterou tvůrci zcela rezignují, a to 

ačkoli ji v minulém roce běžně hodnotili.   

Zajímavým jevem, který MZd sdílí s MV, je převaha formulací se slovesy 

v záporu. Zatímco většina formulací MPSV říká, jaký je návrh, co činí, formulace 

jmenovaných rezortů cílí na to, jaký návrh není, co nečiní, čemu se snaží bránit. 

Tento jev bych nazvala jako odlišné styly argumentace. 

 

7.3.2 Terminologie klíčová a pomocná v hodnotící formulaci jako celku  

 

V rámci tohoto oddílu popisuji více parametrů týkajících se užité terminologie. 

Startuji představením termínů klíčových a k nim náležících uvozujících výrazů. 

Následně ověřuji výskyt terminologie spíše doplňkové, pomocné, jež je však 

plnohodnotnou integrální částí celé podoby hodnotící formulace. Jen upřesním, že 

parametr 2.4 představuje výrazy, jež tzv. uvozují klíčová slova formulace. 

Jednodušeji řečeno výrazy, jež se tvůrcům hypoteticky asociují s klíčovým termínem 

či zdají vhodné pro užití s ním. Za účelem zjednodušení a ušetření prostoru jsou 

četnosti těchto souvisejících parametrů 2.3 a 2.4 uvedeny vždy v rámci jedné 

tabulky, a to pro každé ministerstvo zvlášť. 

V případě MPSV je u parametru 2.3 napočítáno celkem 11 druhů různých 

klíčových slov, ty nejfrekventovanější jsou uvedeny v tabulace č. 15 na následující 

straně. Výsledky označuji za nepřekvapivé, zde si tvůrci nechávají poradit 

oficiálními pravidly a při tvorbě formulací operují s doporučenými a zde se 

vyskytujícími termíny (rovnost, zákaz diskriminace). U parametru 2.4 je počet 

různých druhů uvozovacích výrazů celkem deset. V tomto ohledu je třeba znovu 

upozornit na paradoxně nízký výskyt uvozujícího výrazu dopad (řešeno 
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v podkapitolách 7.3.2 a 7.3.1) a výrazu ve vztahu k, jež se v rámci pravidel též 

často užívá.  

 

Tabulka č. 15: Uvozující výraz a klíčový termín – MPSV v období 2007–2014
3
 

Uvozující výraz Četnost Klíčový termín Četnost 

Hledisko 21 Rovnost 43 
Princip 17 Rovné zacházení 9 

Dopad 10 Zákaz diskriminace a rovnost 8 

Ve vztahu k 7 Zákaz diskriminace 5 

Zásada 7 Rovné zacházení a diskriminace 4 

Nevymezeno 6 – – 

Princip a dopad 4 – – 

Celkem případů 78 Celkem případů 78 

Zdroj: Autorka 

 

Ve srovnání s MPSV má rezort MV o něco méně druhů klíčových termínů 

(parametr 2.3), a to celkem devět. I u MV jsou užívány zcela korektní termíny 

vycházející z pravidel hodnocení. Uvozující výrazy (parametr 2.4) se zde objevují 

ve 13 druzích, ty nejvíce frekventované se víceméně shodují s  již představenými 

u MPSV, výjimkou je výraz dopad. Za zmínku určitě stojí ojedinělé uvozovací 

výrazy jako je požadavek, podmínky a rozpor.  

 

Tabulka č. 16: Uvozující výraz a klíčový termín – MV v období 2007–2014 

Uvozující výraz Četnost Klíčový termín Četnost 

Dopad 51 Rovnost 44 

Ve vztahu k 9 Rovné postavení 27 

Hledisko principu 7 Rovnost příležitostí a rovné postavení 6 

Nevymezeno 7 Zákaz diskriminace a rovnost 5 

Celkem případů 92 Celkem případů 92 

Zdroj: Autorka 

 

Nejužší škálu klíčových termínů má MZd, jež nabízí pouze šest druhů. 

Ve výstupech parametru 2.3 jsou druhy, na rozdíl od MPSV a MV, více rozptýleny, 

není zde výrazná převaha jednoho či dvou klíčových slov. MZd se od ostatních 

rezortů odlišuje i vysokým výskytem termínu nerovnost, který možná z důvodu toho, 

že je antonymem k  rovnosti, vnímám jako druhově trochu odlišný (možná odkazuje 

                                                 
3
 Aby určitý případ získal místo v tabulkách č. 15–17, musel překročit 5% hladinu výskytu.  
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na odlišné styly argumentace – viz podkapitola 7.3.1). Dle parametru 2.4 je 

rozeznáno celkem devět druhů uvozujících termínů. Je zde třeba upozornit zejména 

na vysokou míru absence uvozujících výrazů a ojedinělé výrazy jako je rozpor 

a zásada. 

 

Tabulka č. 17: Uvozující výraz a klíčový termín – MZd v období 2007–2014 

Uvozující výraz Četnost Klíčový termín Četnost 

Dopad 40 Rovnost 24 

Nevymezeno 14 Zákaz diskriminace 16 

Soulad 5 Rovné postavení 13 

– – Nerovnost 9 

Celkem případů 66 Celkem případů 66 

Zdroj: Autorka  

 

Závěrem jen upozorním na přílohu č. 4, která přináší další doplňující 

informace k této části. V příloze jsou prezentovány tabulky příslušné jednotlivým 

rezortům, jež ukazují, jakým způsobem jsou mezi sebou provázány klíčové termíny a 

uvozující výrazy. Jednoduše řečeno, v kolika případech byl určitý klíčový termín 

uvozován (uveden ve spojení s) určitým výrazem. 

K následujícímu oddílu parametrů je třeba upřesnit, že na rozdíl od 

předchozích dvou parametrů zde nešlo primárně o identifikování termínů a následný 

popis četností jejich výskytu.  Důraz zde byl naopak kladen na testování, zda se 

předem nadefinované termíny (zde spíše pracovně označeny jako pomocné) 

v hodnotící formulaci vůbec vyskytují. Těmito termíny, pracovně označenými jako 

pomocné, jsou dopad, pohlaví a gender.  

Z výsledků parametru 2.5 u MPSV je očividné, že termín dopad se 

u formulací vyskytuje zřídka. Situace je to až paradoxní vzhledem k tomu, že pro 

celý proces hodnocení je tento termín vyloženě klíčovým, se kterým je ve všech 

pravidlech velmi často operováno. Více jak čtyři pětiny (65 ze 78) návrhů ve své 

formulaci však nepracují s termínem dopad.  

Stav opačný se vyskytuje u MV, dvě třetiny (60 z 92) všech formulací 

obsahují termín dopad. Toto spatřuji jako pozitivní, tento termín dle mého názoru 

dobře vystihuje podstatu toho, co má být v návrhu hodnoceno. Rovněž uvažuji, že 

operování s termínem dopad má i symbolický význam. Pokud již od počátku má 
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tvůrce termín zakotven, běžně ho v hodnocení užívá, je též pravděpodobné, že nad 

oněmi dopady skutečně přemýšlí, snaží se je predikovat a následně popisovat. 

Neomezuje se tudíž jen na konstatování, že návrh je takový či onaký (srovnej 

s MPSV podkapitola 7.3.1).   

V plnění parametru nezaostává ani MZd, u kterého více jak dvě třetiny 

(45 z 66) návrhů užívají ve formulaci termín dopad.  

Pokud bereme v úvahu celý výběrový soubor, termín pohlaví (parametr 2.6) 

je užit u 42 formulací z 236 (nejvíce MV, nejméně MZd). Termín gender se vůbec 

nevyskytuje.  Za absenci termínu gender lze vinit především nízkou informovanost a 

často i nulovou obeznámenost tvůrců s genderovou problematikou, potažmo 

konceptem GeM. S termínem se nadto neoperuje ani v pravidlech či dalších 

dokumentech k hodnocení, proto nelze očekávat jeho výskyt ani v návrzích. 

 

7.4 Role a formát hodnotící formulace 
 

7.4.1 Role hodnotící formulace a její vztah k ostatním dopadům  

 

Z výstupů parametru 2.7 a tabulky č. 18 na následující straně lze jasně rozpoznat, že 

téměř celá polovina ze všech  236 formulací se nachází jako dílčí objekt vně cizí 

části (tato forma umístění dominuje napříč všemi ministerstvy). Toto již potvrzuje 

jak výsledky výše odkazující na ne sporadické umisťování hodnocení 

rovnosti/zákazu diskriminace pod neadekvátní název části (viz podkapitola 7.2.2), 

tak níže upozorňující na spojování hodnocení více dopadů zároveň (parametr 2.8). 

Napříč všemi ministerstvy se objevuje zajímavý jev. Pokud je formulace objektem ve 

vlastní samostatné části (což hodnotím jako kladné), nese tato část nejčastěji název 

odkazující na termín zákaz diskriminace. Lze tak dedukovat, že s příchodem novely 

je formulacím obecně věnována větší autonomie, potažmo důležitost a prostor. 
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Tabulka č. 18: Role formulace v textu – MPSV, MV, MZd v období 2007–2014 

 MPSV MV MZd Celkem 

Samostatná část 25 22 16 63 

Vně cizí části 41 37 34 112 

Součást odstavce volně v textu 7 27 13 47 

Volně v textu 5 6 3 14 

Celkem 78 92 66 236 

Zdroj: Autorka 

 

Parametr 2.8, k němuž je vytvořena tabulka č. 19 (představuje způsob, 

jakým je nastaven vztah mezi formulací a ostatním textem) ukazuje, že MPSV 

v nadpoloviční většině návrhů nespojuje v jedné formulaci hodnocení více dopadů. 

To znamená, že formulace jako uzavřený úsek hodnotí pouze svou vlastní 

problematiku. Je identifikováno celkem šest druhů syntéz různých dopadů, což je ve 

srovnání s ostatními dvěma ministerstvy skutečně nízké množství. Je třeba také 

vyzdvihnout ne sporadickou spojitost hodnocení dopadů na rovnost a zákaz 

diskriminace v rámci jedné formulace (diskutuje i podkapitola 7.3.1). 

 

Tabulka č. 19: Vztah formulace k dalším dopadům – MPSV v období 2007–2014 

Vztah formulace k dalším dopadům* Četnost 

Stojí samostatně 57 

Je ve spojení s dopady na zákaz diskriminace 12 

Je ve spojení s dopady na životní a podnikatelské prostředí 5 

Je ve spojení s dopady na životní prostředí 2 

Celkem případů  78 

*) uvedeny jen případy, jež se vyskytly více než 1x 

Zdroj: Autorka 

 

U MV lze na jednu stranu identifikovat velké množství druhů tzv. syntéz 

formulací, jež zároveň hodnotí jak dopady na rovnost, tak další jiné oblasti dopadů 

(celkem 16 druhů).  Na stranu druhou je zde v nezanedbatelné míře (dvě třetiny 

případů) zachována samostatnost hodnocení rovnosti/zákazu diskriminace.  
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Tabulka č. 20: Vztah formulace k dalším dopadům – MV v období 2007–2014 

Vztah formulace k dalším dopadům* Četnost 

Stojí samostatně 63 

Je ve spojení se sociálními dopady a dopady na životní prostředí  5 

Je ve spojení se sociálními dopady 4 

Je ve spojení s dopady na životní a podnikatelské prostředí 4 

Je ve spojení s finančními dopady, dopady na státní rozpočet, veřejné 

rozpočty, dopady na životní prostředí a sociální dopady 
3 

Ve spojení s dopady na zákaz diskriminace 2 

Ve spojení s dopady na životní prostředí  2 

Celkem případů  92 

*) uvedeny jen případy, jež se vyskytly více než 1x 

Zdroj: Autorka 

 

V případě MZd není překonána hranice nadpoloviční většiny formulací 

zachovávajících si autonomii, parametr je splněn u 31 formulací z 66. Obdobně jako 

u MV lze nalézt více druhů aliancí, a to celkem 12. 

 

Tabulka č. 21: Vztah formulace k dalším dopadům – MZd v období 2007–2014 

Vztah formulace k dalším dopadům* Četnost 

Stojí samostatně 31 

Je ve spojení se sociálními dopady a dopady na životní prostředí  17 

Je ve spojení se sociálními dopady 4 

Je ve spojení se sociální dopady, dopady na specifické skupiny obyvatel a 

životní prostředí 
3 

Je ve spojení s dopady na malé, střední podnikatele, sociální dopady a 

dopady na životní prostředí 
2 

Je ve spojení s korupčními riziky 2 

Je ve spojení s finančními dopady, dopady na státní rozpočet, veřejné 

rozpočty, podnikatelské prostředí a dopady na životní prostředí 
2 

Celkem případů 66 

*) uvedeny jen případy, jež se vyskytly více než 1x 

Zdroj: Autorka 

 

Praxi spojování hodnocení různých dopadů v rámci jedné formulace 

(tj. syntéza) vidím jako problematickou zejména z důvodu toho, že tímto krokem je 

prostor pro hodnocení dopadů rapidně snižován. Toto pak lze spojit i s nižší vizuální 

rozpoznatelností dopadu v rámci textu, potažmo sníženou důležitostí, pozorností, jež 

je dopadu věnována. Jak u MZd, tak MV hodnotím negativně především syntézu 

dopadů na rovnost/zákaz diskriminace s dopady spadajícími do sféry životního 

prostředí. Jsem přesvědčena, že toto je do jisté míry dehonestující, a to jak pro 
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rovnost/diskriminaci, tak životní prostředí. Jak však uvedla jedna z mých 

informačních partnerek P. Kozlíková, je nutno uznat, že téma rovnosti mužů a žen je 

průřezové a přirozeně souvisí s některými zde se objevujícími dopady (sociální či 

případně i ekonomické a podnikatelské) (rozhovor s P. Kozlíkovou a 

R. Šafaříkem, 2014). Proto se chci vymezit vůči striktnímu odmítání tohoto 

spojování a říci, že v některých případech může být syntéza přínosem. Bohužel ve 

mně převládá pocit, že zde tvůrci vytváří syntézy spíše za účelem ušetření svých sil, 

času a místa.  

 

7.4.2 Formulace jako jazykový útvar a její délka  

 

Oba následující parametry mají velkou vypovídající hodnotou, zejména počet slov 

přináší nezpochybnitelné a statisticky relevantní numerické výsledky. Mezi velikostí 

tohoto prostoru (počet slov) a důležitostí, pozorností, jež je přisuzována, věnována 

danému hodnocení dopadu pak lze hypoteticky a zpravidla spatřovat přímou úměru 

(čím více slov, tím větší důležitost, pozornost). Uvědomuji si, že toto je rovnice 

zjednodušená, jež může být nabourána mnoha detaily. Avšak stále u mě převládá 

přesvědčení, že alespoň u extrémních případů (formulace s nejnižším a nejvyšším 

počtem slov) lze tuto zjednodušenou představu označit za platnou.  

Tabulka č. 22 na následující straně představuje tři nejčetnější jazykové 

útvary, v jejichž formě se hodnotící formulace v textu ukazují (parametr 2.9), a to 

v případě všech ministerstev. Jen doplním, že logickou, avšak ne až tak 

frekventovanou, je i vzájemná kombinace dvou převládajících jazykových útvarů 

(věta a souvětí). Jako kombinaci, co do počtu těchto slovních útvarů nejrozsáhlejší, 

lze u MPSV označit čtyři souvětí a dvě věty (dvakrát). Kombinací obsahující 

nejvyšší frekvenci jmenovaných útvarů je u MV objekt s pěti souvětími a čtyřmi 

větami (dvakrát) a u MZd kombinace dvou souvětí a tří vět (třikrát). U MZd je též 

nutno upozornit na negativní nadpoloviční převahu formulací jen ve formě několika 

slov (souvisí s výsledky podkapitoly 7.4.1). 
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Tabulka č. 22: Jazykový útvar formulace – MPSV, MV, MZd v období 2007–2014 

 MPSV MV MZd Celkem 

1 věta jednoduchá 32 31 25 88 

1 souvětí 23 19 1 43 

část věty (několik slov) 9 26 35 70 

Celkem případů 78 92 66 – 

*) uveden počet případů jen pro tři vybrané klíčové jazykové útvary 

Zdroj: Autorka 

 

Informační balíček poskytovaný parametrem 2.10 je shrnut v tabulce č. 23. 

V rámci této jedné tabulky jsou uvedeny výsledky pro všechna ministerstva, tudíž 

i zde je možno přímo komparovat. 

 

Tabulka č. 23: Velikost prostoru formulace – MPSV, MV, MZd  

 MPSV MV MZd 

Minimální počet slov 8 (2 ze 78) 8 (7 z 92) 6 (9 z 66) 

Maximální počet slov 189 (2 ze 78) 302 (2 z 92) 113 (3 z 66) 

Průměrný počet slov (2007 – 2014) 34 25 16 

Nejfrekventovanější počet slov 10 (15 ze 78) 11 (14 z 92) 9 (10 z 66) 

Zdroj: Autorka 

 

Za účelem rozpoznání vývoje tohoto aspektu v rámci celého časového období 

byl vytvořen graf č. 1 na následující straně. Zdrojem jsou opět výsledky všech tří 

tvůrců. Graf sleduje časový vývoj průměrného počtu slov v jednotlivých 

formulacích.  

Při prvotním náhledu na jednotlivé křivky lze odhadnout, že tvůrcem, který 

za celé časové období věnoval formulaci nejméně prostoru, je MZd. Průměr se 

nejčastěji pohybuje v intervalu od deseti do 20 slov, výraznější růst překračující tuto 

hranici je zaznamenám jen v koncových letech 2013 a 2014. Pohyby křivek MPSV a 

MZd už se, co do hodnot průměru, víceméně shodují, po většinu času nepřekračují 

hladinu 30 průměrných slov na jednu formulaci.   

Jak v případě MPSV, tak MZd lze v období 2007–2011 zaznamenat převážně 

plynulý vývoj charakteristický pozvolným růstem průměru, a to bez výraznějších 

výkyvů. Kontrastem je křivka MV, jež ne sporadicky zaznamenává jak prudké 

nárůsty, tak pády. 
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Obecně lze shrnout, že převládajícím trendem je postupné zvyšování průměru 

počtu slov, jež, pokud bereme za platnou výše nastíněnou rovnici, odkazuje 

i na postupný růst důležitosti a pozornosti směrem k hodnocení dopadů 

na rovnost/zákaz diskriminace. Pozoruhodným je rok 2011, kdy u všech rezortů bez 

rozdílu křivky průměru slov zaznamenávají poměrně nečekaný progres. Interpretaci 

lze postavit na tom, že rok 2011 je přípravným pro novelizaci obou pravidel (zvýšení 

pozornosti směrem k hodnocení, znovuoživení informačního základu), a nadto 

spojen se vznikem a působením Pracovní komise (doporučení, kontrola; u tvůrců 

obnovení povědomí o důležitosti procesu, nabytí nových informací, strach 

z kontroly, větší snaha) (Vláda ČR (b). Projevuje se i specifičnost jak roku 2013, tak 

především roku 2014, kdy se průměr počtu slov rapidně zvyšuje, ovšem zde 

s výjimkou MV. Klíčový vliv na tento jev má dle mého soudu opět novelizace 

pravidel, naplno rozběhlá kontrola procesu či zahájení vládního projektu 

zkvalitňování RIA v roce 2012 (Vláda ČR, 2013). Opozitní trend u MV však jasně 

musí vést k upozornění, že tato interpretace, potažmo vývoj, nemůže být automaticky 

považován za všeobecně platný.  

 

Graf č. 1: Vývoj průměru počtu slov formulace – MPSV, MV, MZd
4
 

v období 2007–2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Autorka 

 

                                                 
4
 Za účelem otestování funkčnosti průměru při popisu vývoje (především radikální výchylky) byla 

situace modelována i za pomoci mediánů. Vývoj se i přes to ukázal jako shodný. 
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7.5 Specifika a ojedinělosti hodnotící formulace a ostatního textu 

 
V této části nejprve přiblížím několik specifik týkajících se umístění a vizuální 

prezentace hodnotící formulace v rámci celého textu (parametr 2.11 a 2.12). 

Následně se zaměřím na skupinu tzv. ojedinělostí, tj. parametrů se skutečně nízkou 

mírou výskytu, a to jak z druhého okruhu části C., tak i třetího okruhu (parametr 

2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17). Je nutno připomenout, že většina těchto parametrů byla 

vygenerována na základě mého úsudku, výjimkou jsou parametry 2.14, 2.15 a 2.16. 

Ty byly inspirovány oficiálními pravidly. 

Parametr 2.11 zastupující podobu umístění formulace v rámci textu 

vykazuje shodu u všech tří ministerstev. Součty výsledků všech ministerstev ukazují, 

že hodnocení na rovnost/zákaz diskriminace je nejčastěji situováno v závěru textu 

(66 %), následně ve středu (26 %) a v minimálním množství případů na začátku textu 

(8 %). Výsledek v tomto případě neinterpretuji jako znak upozaďování formulace, 

ale spíše jako soulad se strukturou z pravidel.   

Parametr 2.12 naopak nevykazuje rezortní shodu. Tři pětiny návrhů 

(48 ze 78) MPSV vizuálně oddělují formulaci od ostatního textu, věnují jí tudíž 

vlastní prostor a hypoteticky i důležitost a pozornost. Toto je v kontrastu s MV a 

MZd, kde se toto u více než nadpoloviční většiny návrhů (MV 50 z 92, MZd 

44 z 66) nečiní. Tuto nečinnost interpretuji jako negativní, soudím, že je tímto 

narušena autonomie a viditelnost hodnocení a ponížen i její význam.   

Prvním aspektem ze skupiny ojedinělostí, jež stojí za zmínku, je výskyt 

stupnice (parametr 2.13), jež společně se svým týmem (Oddělení rovných 

příležitostí žen a mužů) navrhla má informační partnerka P. Špondrová. Jde 

o hodnotící stupnici dopadů diktující identifikovat dopady 1) pozitivní, 2) negativní a 

3) neutrální (rozhovor s P. Špondrovou, 2014). U MPSV se sice velmi často 

vyskytuje atribut neutrální, avšak ne ve spojení s termínem dopad (diskutováno 

v podkapitolách 7.3.1 a 7.3.2). Toto tudíž nelze považovat za exaktní užití stupnice. 

Celkově se požadavek potvrzuje v pěti případech ze 78, a nutno poznamenat, že vždy 

se jedná o dopad pozitivní. Ve výsledcích MV je též obecně rozšířeno 

neidentifikování druhu dopadu, tj. neužívání stupnice. Výjimkou jsou jen dva 
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případy – jedenkrát má neutrální dopad a nemá dopad negativní. Obdobnou je 

situace u MZd, zde je parametr naplněn jen ve dvou případech – nemá dopad 

negativní a má pozitivní dopad. 

Mnohem více zásadním nedostatkem je minimální přítomnost odůvodnění a 

vysvětlení hodnocení (parametr 2.14). Odůvodnění hodnocení, vysvětlení stavu, 

příčin rozdílů či nastínění vývoje (požadavky pravidel) je v případě MPSV učiněno 

pouze u deseti hodnocení ze 78, u MZ se parametr plní v sedmi případech z 92, ve 

výstupech MZd je tomu tak u pěti případů z 66. Odůvodnění nejčastěji probíhá 

formou prostého odkazu na relevantní legislativy, méně často slouží jako opora 

tvrzení data a statistiky. Občasně se vyskytuje i popis vývoje stavu po zavedení 

návrhu. Odůvodnění hodnocení je ne sporadicky založeno na popisu podoby návrhu, 

tj. toho, jaký návrh je/není, co činí/nečiní. 

Legislativy s genderovou problematikou (bez ohledu na to, zda užity pro 

odůvodnění), jsou u MPSV přítomny celkem třináctkrát, MV pouze dvakrát a MZd 

ani jednou (parametr 2.15). Nejvíce zmiňovanými jsou mezinárodní směrnice 

o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti 

zaměstnání a povolání, o obecném rámci pro rovné zacházení v zaměstnání a 

povolání, česká Listina základních práv a svobod či nelegislativní 

Strategie Evropa 2020.  

Situace výskytu statistik a dat též není ideální (parametr 2.16), požadavek je 

u MPSV naplněn v sedmi návrzích, v případě MV u dvou a u MZd pouze v jednom 

návrhu. Pokud se však data, statistiky vyskytnou, jsou ve všech případech 

segregovaná dle pohlaví. Jejich zdroji jsou například Eurostat, Český statistický úřad, 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR a Výzkumný ústav práce a sociálních 

věcí. Nutno je vyzdvihnout, že u MPSV se vyskytují i odkazy na odborné články a 

studie, a to celkem u dvou případů (viz příloha č. 1). 

Konzultace je posledním zde zmiňovaným parametrem 2.17 vycházejícím 

z pravidel hodnocení. Ovšem ani ta, v případě dopadů na rovnost/zákaz 

diskriminace, není činěna v dostatečné míře. Při hodnocení MPSV proběhla 

konzultace s aktéry, alespoň minimálně spojenými s genderovou tématikou, ve třech 

případech, u MV ani jednou a MZd v jednom případě. U MPSV se jednalo 
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o konzultaci se Sekcí pro lidská práva, Kanceláří veřejného ochránce práv, 

Výborem pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života a Radou vlády pro 

rovné příležitosti. U MZd proběhla konzultace se Sexuologickou společností a 

Českou gynekologicko-porodnickou společností. Ani v jednou případě nebyly 

výstupy z konzultací užity jako opora argumentace v hodnocení.   

Nejvíce parametrů z okruhu tři se podařilo splnit u tří návrhů, z nichž každý 

náleží jinému tvůrci. Na tomto místě jsou konkrétní návrhy jen vyjmenovány. 

V přílohách č. 1., 2. a 3. jsou poté citovány relevantní části a též je zde uvedena 

podoba jejich analýzy (tabulky s  analýzou vytvořenou dle analytického nástroje). 

Tabulky obsahují i podrobnější popis parametrů z třetího okruhu. Všechny uvedené 

návrhy slouží pouze jako ilustrační příklady mající ukázat naplňování parametrů 3.1–

3.3 (výjimkou absence parametru 3.2 u MZd). MPSV lze nadto označit za příklad 

dobré praxe hodnocení. MPSV – návrh zákona o poskytování služby péče o dítě 

v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů; MV – návrh zákona Volebního 

zákona; MZd – návrh vyhlášky o zakázaných pracích a pracovištích. 

 
7.6 Shrnutí výsledků a interpretace 
 

Shrnutí klíčových výsledků a jejich interpretace jsou provedeny bodově. V případě 

nutnosti upřesnění je u výroku v závorce uvedeno, jaká část slouží jako jeho opora a 

důkaz. 

 

Shrnutí výsledků 

 
1) Jak ve zprávách jako celcích, tak v dílčích hodnoceních dopadů na rovnost/zákaz 

diskriminace dochází převážně k nerespektování oficiálních vymezených pravidel. 

Tvůrci se nejčastěji odchylují od pravidly vymezeného názvu části obsahující dopad 

(podkapitola 7.2.2), ve svých hodnoceních prakticky zcela opomíjejí jakoukoli formu 

povinného odůvodnění a vysvětlení opřeného o relevantní zdroje (podkapitola 7.5), 

nerespektují doporučenou autonomii hodnocení jednotlivých dopadů (podkapitola 

7.4.1) a opouštějí terminologický rámec samotného hodnocení (MPSV 

podkapitola 7.3.1 a 7.3.2). 
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2) Škála hodnotících formulací je neširoká. Každý rezort má svou řekněme 

typickou formulaci, styl argumentace, jež aplikuje napříč návrhy a roky 

(podkapitola 7.3.1). 

 

3) Běžnou praxí je hodnocení více různých dopadů zároveň, a to jak v jedné části, 

tak přímo v jedné formulaci (např. souvětí). Tyto tzv. syntézy se vyskytují ve více 

druzích (opět typizované dle rezortu) a ve většině případů jsou neadekvátní až 

dehonestující vůči hodnocenému (podkapitola 7.4.1).  

 

4) Prostor věnovaný formulaci je často omezený, spíše malý při porovnání 

s prostorem dopadů jiných (zběžný screening celých návrhů a podkapitola 7.4.2). 

Zaznamenán je však, co do průměru počtu slov, převážně trend rozšiřování délky 

formulace (podkapitola 7.4.2). 

 

5) Obecně lze říci, že v procesu hodnocení je přítomen určitý vývoj. Nelze tak 

rozhodně hovořit o stagnaci procesu, znatelné jsou změny, a to především pozitivní 

(rozšiřování délky formulace; neopomíjení dopadů na rovnost ve prospěch dopadů na 

zákaz diskriminace). Negativní prvky (viz bod 1, 2, 3) se v průběhu času příliš 

nemění. Lze též identifikovat určité specifické roky či období, a to zejména rok 2011 

a období 2013–2014. 

 

Interpretace 

 

1) Z výstupů lze rozpoznat absenci standardizace postupu celého procesu či 

obecně generalizované metodiky pro hodnocení těchto dopadů. Evidentně není 

vytvořen žádný fázový postup, tvůrci tudíž často netuší, co a jak hodnotit. Nadto 

nevyužívají žádné dostupné škály hodnocení dopadů (viz Špondrová 

podkapitola 7.5).  

 

2) Při celkovém náhledu na výstupy lze interpretovat, že hodnocení dopadů 

na rovnost/zákaz diskriminace je obecně upozaďováno či dokonce 

bagatelizováno. Je mu přisuzována nižší důležitost, věnována nižší pozornost 
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ve srovnání s dopady jinými; je pravděpodobně konfrontováno s indiferentním 

přístupem tvůrce.   

 

3) Lze vyvozovat negativní praxi šablonovité mechanické tvorby hodnocení 

typickou kopírováním/opisováním shodné formulace napříč více návrhy.   

 

4) Nejenom specifičnost některých roků a období, ale i vývoj obecně lze 

interpretovat na základě vlivu několika skutečností. Těmi jsou zejména novelizace 

pravidel hodnocení (vliv převážně pozitivní vedoucí k progresu; mít však na mysli 

přítomnost výjimek), vznik a působení kontrolních orgánů (Pracovní komise, 

Oddělení rovných příležitostí žen a mužů, gender focal points rezortů) (rozhovor 

s P. Kozlíkovou a R. Šafaříkem 2014; rozhovor s P. Špondrovou, 

2014; Vláda ČR (b), dokumenty veřejné správy (Zprávy o účinnosti apod.) a jiné 

vládní či rezortní aktivity a projekty (projekt zkvalitňování RIA; Optimalizace 

institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR; školení) 

(MPSV, 2013; Vláda ČR, 2013).  Proces hodnocení tudíž je ovlivňován vnějšími 

vlivy a legislativními změnami.  

 

5) Závěrečnou mírně optimisticky laděnou interpretací je, že i přes novelizaci 

pravidel diktující hodnotit zákaz diskriminace namísto rovnosti mužů a žen, se dá 

říci, že v hlavách tvůrců stále zůstává zakotveno i hodnocení dopadů na rovnost. 

To se projevuje v tvorbě řekněme funkčních syntéz, jež v hodnocení zohledňují 

zároveň zákaz diskriminace i rovnost.  

 

Na tomto místě je třeba objasnit, jakým způsobem se promítají teoretické 

koncepty do výsledků analýzy. A to konkrétně GIA jako jeden z druhů 

veřejněpolitické evaluace a koncept evropeizace. 

Předně je nutno připomenout, že samotné RIA bylo v ČR zavedeno na popud 

mezinárodních aktérů (viz kapitola 5. a 6.), z nichž nejvlivnější byla především EU. 

Ta v našich veřejných sférách jak koncept gender (genderovou rovnost), tak nástroj 

GIA (v české verzi hodnocení dopadů na rovnost/zákaz diskriminace) nejenom 

představila, ale i legitimizovala.   
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Jak vyplývá z výsledků analýzy a expertních rozhovorů, naše podoba 

hodnocení se od „ideálního“ evropského modelu v několika aspektech odchyluje. 

Primárním je odchýlení týkající se samotného charakteru nástroje. Mezinárodní 

aktéři prezentují a především vyzdvihují samostatnost GIA jako nástroje nezávislého 

na dopadech jiných. ČR se naopak soustředí spíše na provádění celkového RIA 

obsahujícího více různých dopadů, jehož pouze drobným dílkem je určitá obdoba 

GIA. Obdoba je to dosti přibližná, okleštěná, a nadto často opomíjená a 

upozaďovaná (viz body výše).  V tomto ohledu rozhodně není krokem kupředu 

nahrazení dopadů na rovnost dopady na zákaz diskriminace (současná podoba 

Jednacího řádu a OZRIA).  Lze říci, že tímto se vytrácí jádro samotného GIA – 

hodnocení dopadů na rovnost mužů a žen. 

S tímto souvisí i terminologická omezenost hodnocení. Napříč 

mezinárodními dokumenty je operováno s genderovou rovností, pro kterou jsou 

relevantní i další kategorie krom pohlaví (viz podkapitola 2.1.2). Česká praxe však 

explicitně cílí pouze na rovnost mezi muži a ženami, potažmo zákaz diskriminace, 

termíny spojené s genderem neužívá.  

ČR rovněž příliš neimplementuje či se ani minimálně neinspiruje dostupnými 

mezinárodními metodikami/návody pro GIA (např. Council of Europe – A Guide to 

Gender Impact Assessment) či příklady dobré praxe hodnocení. Ponechává českou 

obdobu hodnocení nestandardizovanou, metodicky nevymezenou a nevyužívá všech 

jejích kritérií a dimenzí (viz např. metoda 3R podkapitola 4.7.1).   

Tato odchýlení mohou být způsobena převážnou rezignací na propojování 

teoretického rámce (např. GeM) se samotným hodnocením. Není tak vytvořen určitý 

základní teoretický rámec, ve kterém by tvůrci mohli nalézt oporu po svá hodnocení. 

Na vině může být i stále nízká politická pozornost upřená k genderovým 

problematikám. Toto ilustruje i situaci stále nedostatečných personálních kapacit 

státních orgánů zajišťujících genderovou rovnost (ČR – Oddělení rovných příležitostí 

žen a mužů). Jak vyplývá z výsledků European Institute for Gender Equality, ČR je 

v tomto ohledu již od roku 2005 hluboko pod mediánem EU (EIGE, 2014).   

Na základě výše řečeného lze již přímo identifikovat způsob, kterým ČR jako 

členský stát reaguje na evropské požadavky, vlivy, tj. proces evropeizace. Usuzuji, 
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že jak v případě zavádění konceptu GeM, tak nástroje GIA, leží reakce na pomezí 

absorpce a lhostejnosti. Čeští legislativci se na jednu stranu zavazují plnit požadavky 

GeM (viz podkapitola 4.3), legislativně ošetřují hodnocení dopadů (OZRIA, 

Jednací řád vlády atd.), avšak tato adaptace je spíše povrchová, bez viditelných 

pozitivních výstupů. Je prezentovaná spíše navenek a „naoko“, neproniká však příliš 

do hloubky, nezakotvuje se přímo v praxi a v konkrétním jednání aktérů.  Doplněna 

je i určitou lhostejností, s níž se potýká jak obecně problematika genderové rovnosti, 

tak samotného hodnocení (viz nulová metodika, terminologické problémy, dopady na 

zákaz diskriminace).  
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7.7 Evaluace procesu hodnocení a možnosti jeho ovlivnění očima 

odborníků 
 

Veškeré zde uvedené informace byly získány ryze metodou expertních rozhovorů 

s vybraným/i odborníkem a odbornicemi. Informace jsou zde rozřazeny do pěti 

tematických okruhů, jež vyplynuly z výstupů rozhovorů. 

Pro upřesnění dodávám, že byly provedeny celkem dva rozhovory a 

informační partner a partnerky byli vybráni metodou úsudku (Jeřábek, 1993, s. 50). 

První rozhovor proběhl s Mgr. et Mgr. Pavlou Špondrovou  – genderová expertka, 

zaměstnankyně Úřadu vlády, bývalá vedoucí pracovnice Oddělení rovných 

příležitostí žen a mužů (dále Oddělení). Druhý rozhovor s  Mgr. Pavlínou 

Kozlíkovou – referentka, zaměstnankyně Oddělení a Mgr. Radanem Šafaříkem –

referent, zaměstnanec Oddělení. 

 

1) Vliv na proces hodnocení a překážky v procesu připomínkování   

Proces hodnocení dopadů na rovnost mužů a žen/zákaz diskriminace mají možnost 

ovlivnit především dva subjekty, a to vnitřní gender focal point (dále GFP) daného 

ministerstva (osoba/y odpovídající za agendu rovnosti a rovných příležitostí žen a 

mužů) a Oddělení v současnosti náležící pod MPSV.  

GFP participuje jak při utváření hodnocení (plní funkci konzultační, poradní), 

tak při kontrole jeho výstupů (tzv. vnitřní připomínkové řízení). Pro GFP je 

nejproblematičtější jejich různá úroveň a kvalita napříč rezorty, častá absence 

genderového vzdělání, obecně znalostí z tohoto oboru a stále poměrně slabá 

pozice a vliv.  

V oficiálním (vnějším) připomínkovém řízení má Oddělení nejenom 

možnost, ale i povinnost vytvářet připomínky k hodnocení ministerstev, a to 

z hlediska rovnosti mužů a žen. Oddělení kontroluje, zda je v návrhu obsaženo 

hodnocení těchto dopadů, zda je vzhledem k charakteru návrhu nutné a zda je 

provedeno správně. V případě nesrovnalostí vytváří připomínky (obecné, zásadní). 

Pro Oddělení jsou nejproblematičtější nízké personální kapacity, s tímto související 

nedostatek času na výkon této agendy (spíše nesystematická a namátková kontrola), 

měnící se úroveň jejich postavení, vlivu (závisí na pozici a moci subjektu, osoby, pod 
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kterou náleží) a genderové naladění vlády. Největšími překážkami v jejich práci je 

neochota a nezájem tvůrců návrhů při akceptování připomínek, nedostatečná 

argumentační báze pro vyjednávání (zejména po novelizaci pravidel 2014) a obecný 

problém prosazování genderového hlediska. 

 

2) Pozitiva a negativa novelizace pravidel zavádějící hodnocení na zákaz 

diskriminace 

Informační partner/ky hodnotí novelizaci pravidel platnou od roku 2014 především 

negativně, jako krok zpět. Oficiální připomínky Oddělení vznesené vůči této novele 

lze nahlédnout v podkapitole 6.1.1. Proto zde jen stručně shrnu specifičtější výtky. 

Informační partner/ky upozorňují na symbolický rozměr změny, v zákazu 

diskriminace (neznalí) tvůrci nedokážou reflektovat přítomnost rámce rovnosti mužů 

a žen (může vést k absenci výskytu hodnocení na rovnost). Varují, že termín zákaz 

diskriminace je asociován s něčím negativním, dopady přitom mohou být i pozitivní. 

Reflektují snížení argumentační báze; hodnocení rovnosti již není legislativně 

zakotveno (výjimkou Jednací řád), ztrácí se tak legitimní nástroj k jeho vymáhání a 

ovlivňování celého procesu.   

 

3) Pozitiva, negativa a překážky procesu hodnocení 

Jako pozitivum je označena samotná existence takovéhoto druhu hodnocení, jeho 

legislativní zakotvení a s tímto související povinnost provádění. Jako negativum, 

problém přítomný na straně tvůrců hodnocení je identifikováno nedostatečné 

vzdělání a kvalifikace v genderové oblasti (souvisí s nízkým argumentačním 

arzenálem tvůrce), nízká genderová sensitivita či obecně neochota vycházející 

z neztotožnění se s genderovou problematikou. Za negativum, problém systémový je 

označena nepřítomnost standardizované metodiky, postupu pro hodnocení, chaos a 

dvoukolejnost v pravidlech hodnocení, nesystematičnost státní správy a stále nízký 

důraz kladený na tento druh hodnocení.   

 

4) Kroky pro zlepšení procesu hodnocení  

Aktivitou s nejvyšším potenciálem, která v současnosti již běží, je projekt MPSV 

Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR. 
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Ten je zacílen na vybudování strategie rovných příležitostí a především vytvoření 

metodiky pro hodnocení dopadů ne/legislativních dokumentů. Informační partner/ky 

doplňují, že na metodiku by měl být navázán systém školení, a to především pro GFP 

rezortů. Shrnují, že obecně je třeba dostatečné politické vůle, vzdělávání tvůrců 

hodnocení, zapojení širšího rámce aktérů formou konzultací (neziskové organizace, 

odborníci, zahraniční partneři atd.), posilování pozice, vlivu GFP a rozšiřování 

personálního zázemí Oddělení.  

 

5) Příklady dobré praxe hodnocení 

Informační partner/ky jmenují jak příklady dobré praxe z prostředí zahraničních 

států, a to Rakousko a Slovenskou republiku, tak z prostředí nadnárodních orgánů, a 

to EK.   
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Závěr 

 

Tato bakalářská práce si vytyčila celkem dva širší, avšak vzájemně provázané cíle, 

k nimž směřovala sadu otázek. Na tomto místě je třeba konstatovat, že oba cíle byly 

naplněny a celá sada otázek byla zodpovězena.  

Primárně si práce kladla za cíl popsat koncept GeM a jeden z jeho nástrojů, 

tj. hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a žen/zákaz diskriminace. Deskripce 

GeM a jeho spektra aspektů proběhla na pozadí definic a diskuzí institucí veřejné 

politiky i nezávislých odborníků a organizací. GeM, jako koncept zacílený na 

genderovou rovnost a prosazující genderovou perspektivu napříč celým 

mainstreamem, se podařilo zakotvit jako prozatím nejvyšší vývojovou fázi 

evropských politik genderové rovnosti. Výsledná kompilace podpořila a dala smysl 

deskripci nástroje/procesu hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a žen. U toho 

se jako stěžejní vyjevila zejména problematičnost českého legislativního rámce 

typická ne sporadickými, co do požadavků, vzájemně si odporujícími novelami. 

Styčným bodem této části se stala deskripce změn a souvisejících požadavků 

provedených v časovém období 2007–2014, a to u tří klíčových českých 

legislativních dokumentů pro hodnocení dopadů regulace. Nejenom jmenovaný 

styčný bod, ale i deskripce konceptu GeM daly vzniknout výchozímu rámci, který se 

stal vodítkem a oporou při plnění cíle sekundárního.  

Sekundárně si práce kladla za cíl analyzovat podobu a vývoj hodnocení 

dopadů regulace na rovnost mužů a žen, a to v konkrétních návrzích právních 

předpisů předložených v časovém období 2007–2014 ze strany MPSV, MV a MZd. 

Pomocí vytvořeného analytického rámce bylo umožněno podobu a vývoj 

zkonstruovat a popsat, a to na pozadí výsledků širokého balíku aspektů promítnutých 

v parametrech. Z důvodu vysokého množství parametrů zde nemohu věnovat prostor 

každému zvlášť, proto jen stručně shrnu klíčové výsledky, jejichž rozšířenou verzi je 

možno nahlédnout v podkapitole 7.6. 

Podobu hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a žen/zákaz 

diskriminace si lze nejjednodušeji představit jako určitou neširokou a informačně 

nebohatou škálu formulací. Hodnocení se ne sporadicky odchyluje od oficiálních 
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pravidel pro hodnocení, formulaci „onálepkovává“ chybným názvem, který je často 

velice vzdálen oblasti rovnosti mužů a žen, potažmo diskriminace. Pravidlům se 

vyhýbá i činností spojování hodnocení více dopadů zároveň (syntézy), a to v rámci 

jak jedné části, tak jedné formulace. Podoba hodnocení je typická tím, že dopady 

shrnuje jednou větou či pouze několika slovy, formulace pak, co do průměru počtu 

slov, osciluje mezi hodnotou deset až třicet (zde však zaznamenán progres, 

tj. pozitivní vývoj). Formulace se velice často oprošťuje od jakéhokoli zdůvodnění, 

vysvětlení svých tvrzení, užití relevantních dat, statistik, odkazů na legislativy či 

informací z konzultací. Co se týče otázky vývoje tohoto hodnocení, klíčovým je 

zejména konstatování, že vývoj zde přítomný je. A to vývoj související především 

s legislativními novelami nebo činnostmi veřejné správy. 

V rámci tohoto cíle se podařilo naplnit i požadavek interpretace a evaluace. 

Za pomoci znalostí z výchozího rámce, který byl klíčovým výstupem prvního a 

druhého cíle, bylo možno vytvořit následující interpretace, evaluace a určitou formu 

komparace výsledků. Hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a žen/zákaz 

diskriminace je evidentně systémově znevýhodněno absencí standardizace a 

existence jakékoli generalizované metodiky pro jeho provádění. Ze strany tvůrců 

podléhá znevýhodnění z důvodu jejich stále nedostatečné, spíše povrchní znalosti 

genderových problematik a obecně indiferentního přístupu. To se například projevuje 

v mechanické tvorbě hodnocení, často využívající „metodu“ kopírování/opisování již 

vytvořených formulací.  Z výstupů si tudíž troufám usuzovat, že jak hodnocení 

dopadů regulace na rovnost mužů a žen, tak i problematika rovnosti pohlaví obecně 

je ve srovnání s jinými dopady/oblastmi stále vnímána jako méně důležitá 

(např. ekonomické, hospodářské dopady/oblasti). Je tedy stále oblastí, které je 

věnováno neadekvátní a nedostačující množství pozornosti i prostoru.  

Podoba hodnocení dopadů na rovnost/zákaz diskriminace byla popsána a 

evaluována i ze strany vybraných odborníků, jež byli osloveni pro expertní 

rozhovory. Dá se říci, že informační partner/ky svými tvrzeními podpořili 

interpretace výsledků analýzy. Rovněž obohatili informační základnu práce 

o poznatky z praxe týkající se možnosti ovlivňování procesu hodnocení (proces 

připomínkování Oddělení, činnost GFP) a náhled na jeho budoucí vývoj a výzvy.  
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Za účelem konkretizace představ o podobě hodnocení nyní ocituji několik 

typických nejfrekventovanějších příkladů hodnocení za každé ministerstvo, jež 

demonstrují některá tvrzení výše.   

 

1) MPSV  
 
„B. Dopad na rovnost žen a mužů, na životní prostředí a sociální dopady: Ve vztahu 

k rovnosti žen a mužů je návrh zákona neutrální.“ (Návrh zákona, kterým se mění 

zákoník práce…, 2011, s. 113). 

 

2) MV  
 
„Navrhovaná právní úprava rovněž nemá dopady na rovnost mužů a žen, protože je 

pro obě pohlaví stejná.“ (Návrh zákona, kterým se mění zákon o volbách do 

Parlamentu…, 2012, s. 5). 

 

3) MZd 
 
„Předpokládaný hospodářský a finanční dosah na státní rozpočet, ostatní veřejné 

rozpočty, na podnikatelské prostředí, sociální dopady a dopady na životní prostředí: 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá dopady na životní prostředí a rovněž 

nepředpokládá žádné dopady na rovné postavení mužů a žen.“ (Návrh zákona 

o zdravotnické záchranné službě, 2011, s. 21). 

 

Nyní provedu závěrečnou diskuzi týkající se vybraných problematik jako 

takových, ale i jejich budoucího vývoje. Předně zmíním, že jak u GeM, tak 

u hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a žen spatřuji velký potenciál. Jak 

bylo uvedeno v  úvodu, jsem přesvědčena, že zejména hodnocení dopadů regulace 

má reálnou možnost konat ve prospěch dosahování rovnosti mužů a žen. Jak však 

potvrdily výsledky analýzy a rozhovorů, nástroj se stále potýká s mnoha jak 

systémovými, politickými, tak praktickými, metodickými překážkami. Napomoci 

k odstranění prvních zmíněných by mohl samotný GeM, který by ve prospěch svých 

závazků měl do mainstreamu veřejných politik integrovat genderovou perspektivu, 

rozšiřovat tak znalost genderových problematik či genderovou sensitivitu. Řešení 

praktických a metodologických překážek má již mnohem konkrétnější podobu. 
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Klíčovou roli by měla hrát plánovaná metodika pro hodnocení dopadů regulace na 

rovnost mužů a žen, jež je společně se systémem genderových školení chystaným 

doplňkem již probíhajícího projektu Optimalizace institucionálního zabezpečení 

rovných příležitostí žen a mužů v ČR. Je však nutno upozornit, že jak činnosti 

konceptu GeM, tak projektu obecně závisejí především na politické vůli, ochotě a 

genderovém naladění vlády. Jak v rozhovorech potvrzují odborníci, genderové 

naladění současné vlády se zdá být optimální až pozitivní. Toto už souvisí i s faktem, 

že Oddělení (hráč s nezanedbatelným vlivem na proces hodnocení) by mělo být 

přesunuto z MPSV pod Úřad vlády ČR a získat tak nejenom nadrezortní charakter, 

ale i větší sílu a vliv (rozhovor s P. Kozlíkovou a R. Šafaříkem, 2014).  
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Materiál (zveřejněno 19. 8. 2010). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN88GBBQU6. 

 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními 

v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Závěrečná zpráva hodnocení 



   

102 

 

dopadů regulace (RIA) k E. K části šesté – změna zákona o sociálních službách. Část 

Materiál (zveřejněno 19. 8. 2010). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN88GBBQU6. 

Návrh zákona o výši platu a některých náhrad výdajů představitelů státní moci a 

některých státních orgánů a soudců v roce 2011 a o výši platu státních zástupců v 

roce 2011. Část Důvodová zpráva varianta II (zveřejněno 19. 8. 2010). Dostupné z:  

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN88GAK9A3. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon o platu a dalších náležitostech představitelů 

státní moci a některých státních orgánů a soudců, a zákon o platu a některých dalších 

náležitostech státních zástupců. Část Materiál (zveřejněno 29. 9. 2010). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN89RFYP3M. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon o platu a dalších náležitostech státních 

zástupců. Část Materiál (zveřejněno 25. 2. 2011). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN8EEFB5TH. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Část Důvodová zpráva 

(zveřejněno 25. 2. 2011). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK8EEJ6Q31. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 

ve znění pozdějších předpisů. Část Materiál (zveřejněno 2. 3. 2011). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK8BRK9PGZ.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony. Část Materiál (zveřejněno 4. 3. 

2011). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN8EMHMAUJ. 

Návrh věcného záměru zákona o službách péče o děti. Část Materiál (zveřejněno 10. 

3. 2011). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN8ESFWM4I. 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními 

v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Část Materiál (zveřejněno 22. 3. 

2011). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN8F7JD53O. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Část Materiál (zveřejněno 7. 4. 

2011). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK8FHDB9G9.  
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony. Část Materiál (zveřejněno 20. 6. 

2011). Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=73344. 

 

Návrh vyhlášky o výši redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro 

období od 30. září 2011 do 31. prosince 2011. Část Materiál (zveřejněno 13. 7. 

2011). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK8JPJ9XZN. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 

ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony. Část Materiál 

(zveřejněno 25. 7. 2011). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK8JZD33BQ. 

Návrh zákona o některých opatřeních vůči právnickým a fyzickým osobám 

zaměstnávajícím neoprávněně pobývající státní příslušníky třetích zemí a o změně 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Část 

Materiál (zveřejněno 9. 8. 2011). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK8CDA4B8F.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Část Materiál 

(zveřejněno 30. 8. 2011). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN8L8ABYE8.  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální 

mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního 

prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve 

znění pozdějších předpisů. Část Materiál (zveřejněno 21. 10. 2011). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK8MUBPXWW. 

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady 

za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o 

úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady). Část Důvodová 

zpráva (zveřejněno 26. 10. 2011). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN8MYCJ3YY. 

Návrh věcného záměru zákona upravujícího řešení dlouhodobé zdravotně sociální 

péče Část Materiál (zveřejněno 27. 10. 2011). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK8MZACUIY. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 

předpisů. Část Materiál (zveřejněno 4. 11. 2011). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN8NAHRLLR.  
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Návrh věcného záměru zákona o dětské skupině a chůvě a o změně souvisejících 

zákonů. Část Materiál (zveřejněno 2012) Dostupné z:  

https://apps.odok.cz/kpl-

detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_

mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p_p_cacheability=cacheLevel

Page&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_attachmentPid= 

RACK8LNDFUVE. 

 

Návrh věcného záměru zákona o stávce a výluce. Část Materiál (zveřejněno 17. 2. 

2012). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN8RKG9XVR. 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Část Materiál (zveřejněno 19. 3. 2012. Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK8SFE5JGT. 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 

zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Část Materiál 

(zveřejněno 22. 3. 2012). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK8MEFMVI5. 

Návrh věcného záměru zákona o dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. 

Část Materiál (zveřejněno 6. 4. 2012. Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN8T3HMZK5. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve 

znění pozdějších předpisů. Část Materiál (zveřejněno 10. 4. 2012). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN8T4DS3ET. 

Návrh zákona o zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, 

a některých dalších zákonů, a o změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů. Část Materiál (zveřejněno 13. 

4. 2012). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN8TBCZPVU.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon o platu a dalších náležitostech představitelů 

státní moci a soudců. Část Materiál (zveřejněno 13. 7. 2012). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK8W6CH47M. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 

předpisů. Část Materiál (zveřejněno 5. 10. 2012). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN8YQDW38Z. 

Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí. Část Materiál (zveřejněno 26. 11. 2012). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK8Y4JE2PP. 
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Návrh změny zákona o platu představitelů státní moci. Část Materiál (zveřejněno 13. 

12. 2012). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN92XJLS5S. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a 

provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o 

ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru 

Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, ve znění vyhlášky č. 203/2012 

Sb. Část Materiál (zveřejněno 17. 12. 2012). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl 

detail?pid=RACK933ELF9E. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Část 

Materiál (zveřejněno 30. 1. 2013). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN94ADX57N.  

 

Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Část Materiál 

(zveřejněno 21. 1. 2013). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK943E674O. 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Část Materiál (zveřejněno 21. 

1. 2013). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN8YYJBPEP. 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky 

a o změně souvisejících zákonů, a další související zákony, ve vztahu ke kartě 

sociálních systémů Část Důvodová zpráva (zveřejněno 5. 3. 2013). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN95HJ9VS3.  

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením a o změně souvisejících předpisů, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony. Část Materiál (zveřejněno 18. 3. 2013). 

Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK95TEZC20. 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky 

a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 19. 4. 2013). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK96WER5QG. 

 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v působnosti Ministerstva práce a 

sociálních věcí v souvislosti s přijetím zákona o kontrole. Část Materiál (zveřejněno 

28. 5. 2013). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN93EBAG2F. 
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Návrh vyhlášky o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka. Část 

Důvodová zpráva (zveřejněno 13. 9. 2013). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN9BGJC6CW. 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých 

ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění 

pozdějších předpisů. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 13. 9. 2013) 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9BGJGMWI. 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Část 

Důvodová zpráva (zveřejněno 22. 10. 2013). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN9CPHKB9E. 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých 

ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění 

pozdějších předpisů. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 22. 10. 2013). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9CPH7NJ8. 

 

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady 

za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o 

úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady).  Část Důvodová 

zpráva (zveřejněno 21. 11. 2013). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN9DNGGQCS. 

 

Návrh zákona o druhém zvýšení důchodů a příplatků k důchodu v roce 2014 a o 

změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů, a dalších souvisejících zákonů. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 22. 11. 

2013). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9DNHWK8Q. 

Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně 

souvisejících zákonů. Část Materiál (zveřejněno 7. 1. 2014). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9E9H6PFP. 

Návrh zákona o změně zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve 

správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve 

správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 

309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních 

zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních 

zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Část Důvodová zpráva (zveřejněno 8. 1. 2014). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN9F6GKFG8. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 
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zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci 

práce, ve znění pozdějších předpisů. Část Materiál (zveřejněno 10. 1. 2014). 

Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN972GK7J3. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Část Důvodová zpráva 

(zveřejněno 13. 1. 2014). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN9DPGKZNA. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 

zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Část Materiál 

(zveřejněno 22. 1. 2014). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN9D6KTESR. 

Návrh vyhlášky o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení 

a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených 

zaměstnavatelům a OSVČ. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 11. 3. 2014). 

Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9H4E35Z0. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve 

znění pozdějších předpisů. Část Materiál (zveřejněno 13. 3. 2014). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9H6DNRSA.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Část Materiál (zveřejněno 18. 

3. 2014). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9E5EG7WD.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Část Důvodová zpráva 

(zveřejněno 25. 3. 2014). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN9HDKQ8KS. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Část Důvodová zpráva 

(zveřejněno 7. 4. 2014). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN9HU9CCGS. 

Ministerstvo vnitra 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence 

obyvatel. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 19. 9. 2007). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=UVLICGM5WEDT. 
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Návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s registrovaným 

partnerstvím. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 19. 9. 2007). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=UVLICGM5W9ET. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu 

a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a 

pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a 

střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 

368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., 

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 18. 

10. 2007). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=UVLICGNKCS4N. 

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení 

neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání. Část 

Důvodová zpráva (zveřejněno 6. 12. 2007). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK79MAPVOR. 

Návrh věcného záměru ústavního zákona o státním občanství ČR. Část Materiál 

(zveřejněno 20. 12. 2007). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK7A3JEAPB.  

Návrh věcného záměru zákona o státním občanství ČR. Část Materiál (zveřejněno 

20. 12. 2007). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK7A3JEAPB.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Část 

Důvodová zpráva (zveřejněno 16. 1. 2008). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK7AVE8BPM.  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh 

cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území 

České republiky pouze na základě uděleného letištního víza, ve znění pozdějších 

předpisů. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 18. 1. 2008). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK7AXKVS3O.  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 506/2004 Sb., kterým se 

stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, 

hodnocení a ukončení, ve znění pozdějších předpisů. Část Důvodová zpráva 

(zveřejněno 19. 2. 2008). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK7BYH9QRD. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o osobnostní způsobilosti. Část Důvodová 

zpráva (zveřejněno 21. 2. 2008). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK7C2DLRSR. 
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Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 14/2008 Sb., o způsobu vnějšího 

označení, odznacích, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštního barevného 

provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a 

o prokazování příslušnosti k Policii České republiky. Část Důvodová zpráva 

(zveřejněno 12. 3. 2008). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK7CND337S. 

Návrh zákona o základních registrech. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 20. 3. 

2008). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK7CWAZDBA. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 376/2005 Sb., kterou se stanoví výše 

úhrady za stravu a ubytování poskytnuté v azylovém zařízení, výše kapesného a 

termíny jeho výplaty, ve znění vyhlášky č. 174/2006 Sb. Část Důvodová zpráva 

(zveřejněno 30. 4. 2008). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK7E7GXEEW. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská 

zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského 

zákona. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 30. 4. 2008). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK7E7H7AYM. 

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam obecních úřadů a seznam zastupitelských 

úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy. Část Důvodová zpráva 

(zveřejněno 23. 6. 2008). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK7FVBC6CZ. 

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví forma a datový formát údajů o povinném subjektu 

zpřístupněných nebo předávaných správci portálu veřejné správy, a návrh vyhlášky, 

kterou se mění vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací 

zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Část 

Důvodová zpráva (zveřejněno 26. 6. 2008). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK7FYF2NOW. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti. 

Část Důvodová zpráva (zveřejněno 16. 7. 2008). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK7GLGF5IK. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se 

stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 

pozdějších předpisů. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 24. 7. 2008). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK7GUJBPDG. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), 
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ve znění pozdějších předpisů. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 25. 7. 2008). 

Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK7GUJKSS2.  

Návrh zákona o základním registru práv a povinností. Část Důvodová zpráva 

(zveřejněno 21. 8. 2008). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK7HQB5SY8.  

Návrh vyhlášky o zdravotní způsobilosti uchazečů o práci strážníka, čekatelů a 

strážníků obecních policií. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 8. 9. 2008). Dostupné 

z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK7JAANPZ1. 

Návrh nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů 

Policie České republiky v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009. Část 

Důvodová zpráva (zveřejněno 12. 9. 2008). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK7JEB3AJ7.  

Návrh vyhlášky o způsobu vnějšího označení inspektora, vzoru služebního průkazu 

inspekce, vzoru označení vozidel inspekce a způsobu prokazování příslušnosti 

k inspekci. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 2. 10. 2008). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK7K28PM6Y.  

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky 

bezpečnostních sborů na rok 2009. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 9. 10. 2008). 

Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK7K9G28JG.  

Návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů. Část Důvodová zpráva 

(zveřejněno 4. 11. 2008). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK7L3K94U7.  

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení 

neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání. Část 

Důvodová zpráva (zveřejněno 14. 11. 2008). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK7LCF3NPC. 

Návrh vyhlášky o stanovení podrobností provádění autorizované konverze 

dokumentů. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 11. 3. 2009). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN7Q2J2CB0. 

Návrh vyhlášky o podrobnostech přístupu do datové schránky. Část Důvodová 

zpráva (zveřejněno 11. 3. 2009). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN7Q2HZS19.  

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky 

bezpečnostních sborů na rok 2009. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 2. 4. 2009). 

Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK7QQDGNLJ. 
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Návrh vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby. Část Důvodová zpráva 

(zveřejněno 19. 5. 2009). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK7S6JZDY4.  

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví názvy, sídla a územní obvody krajských ředitelství 

Policie České republiky. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 25. 8. 2009). Dostupné 

z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK7V9DR2UW. 

Návrh vyhlášky o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou 

kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy). 

Část Důvodová zpráva (zveřejněno 28. 8. 2009). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN7VC9WC8K. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách 

požární techniky. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 25. 9. 2019). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN7SHBKQ29. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská 

zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského 

zákona. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 21. 10. 2009). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK7X2DNLA1. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních 

obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení 

území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění 

pozdějších předpisů. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 22. 10. 2009). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN7X3BP974.   

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb. Část Materiál (zveřejněno 29. 

10. 2009). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN7XAERMPP.  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 16/2009 Sb., o obsahu a rozsahu 

kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva. Část 

Důvodová zpráva (zveřejněno 24. 11. 2009). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN7Y3CSNKN.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a 

další související zákony. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 11. 12. 2009). Dostupné 

z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK7YMENRO3.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Část Důvodová 

zpráva (zveřejněno 26. 1. 2010). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK823H9L5A. 
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Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh 

cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území 

České republiky pouze na základě uděleného letištního víza, ve znění pozdějších 

předpisů. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 12. 2. 2010). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK82LCH99G. 

Návrh věcného záměru právní úpravy Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a 

elektronického legislativního procesu. Část Materiál (zveřejněno 12. 3. 2010). 

Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK83GAES5G. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve 

znění zákona č. 41/2009 Sb., zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 27. 5. 

2010). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK85UDF6QX.  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů 

a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o 

kontaktních místech veřejné správy). Část Důvodová zpráva (zveřejněno 17. 6. 

2010). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK86HE5XM1.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 

České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 21. 8. 2010). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK825KZAJ3. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh a 

vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení, ve znění 

vyhlášky č. 658/2004 Sb. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 7. 9. 2010). Dostupné 

z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK893A4257. 

Návrh novely vyhlášky č. 388/2002 Sb. a vyhlášky č. 564/2002 Sb. Část Důvodová 

zpráva (zveřejněno 29. 9. 2010). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK89RERLBW. 

Návrh vyhlášek k provedení zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 

České republiky. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 7. 10. 2010). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK89ZHGNFM.  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů 

a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o 

kontaktních místech veřejné správy), ve znění vyhlášky č. 218/2010 Sb. Část 
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Důvodová zpráva (zveřejněno 22. 11. 2010). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN8BFDECSJ. 

Návrh vyhlášky o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických 

údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu. Část 

Důvodová zpráva (zveřejněno 8. 2. 2011). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK8DVC7ADD. 

Návrh věcného záměru volebního zákoníku. Část Materiál (zveřejněno 18. 2. 2011). 

Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN8B9JKWOM.  

Návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících 

zákonů. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 23. 2. 2011). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK8EBJK6O3.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a 

dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a 

některé další zákony. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 23. 2. 2011). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK8ECGBLRT. 

Návrh zákona o kontrole (kontrolní řád). Část Důvodová zpráva (zveřejněno 11. 5. 

2011). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK8GRCAK1K. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, 

kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České 

republiky pouze na základě uděleného průjezdního letištního víza. Část Důvodová 

zpráva (zveřejněno 13. 7. 2011). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK8JQJ925H. 

Návrh věcného záměru nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České 

republiky, volného pohybu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků a ochrany 

státních hranic. Část Materiál (zveřejněno 28. 7. 2011). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK8K7D2V21.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců 

ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců 

ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

309/2002 Sb. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 3. 8. 2011). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK8KDKXUT9.  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné 

způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. 

Část Důvodová zpráva (zveřejněno 6. 9. 2011). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN8LFH62CK. 
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Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, 

která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších 

předpisů. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 21. 9. 2011). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK8LWAUTDQ. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, 

ve znění vyhlášky č. 407/2008 Sb. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 22. 9. 2011). 

Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK8LXA9Y1F. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních 

obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností, ve znění pozdějších předpisů. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 14. 10. 

2011). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN8MMARYAU.  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů 

a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o 

kontaktních místech veřejné správy). Část Důvodová zpráva (zveřejněno 14. 11. 

2011). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK8NLKKYY8.  

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zavedením základních 

registrů. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 8. 12. 2011). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN8PCF9KWD. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, 

ve znění pozdějších předpisů. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 6. 1. 2012). 

Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK8Q9B5BVI. 

Návrh zákona o evropské občanské iniciativě. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 

18. 1. 2012). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK8NND6LAE.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o 

elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém 

podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Část Důvodová 

zpráva (zveřejněno 18. 1. 2012). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK8KDG3X69. 

Návrh zákona o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o 

volbě prezidenta republiky). Část Důvodová zpráva (zveřejněno 27. 2. 2012). 

Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK8PRCF85O.   

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 

komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. Část Důvodová zpráva 
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(zveřejněno 27. 2. 2012). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK8KS9P9FK.  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých 

ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Důvodová zpráva (zveřejněno 23. 3. 

2012). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN8SNG9MH7. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 

30. 3. 2012). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK8SVDLBAO.  

Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta 

republiky. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 7. 5. 2012). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN8U3EKFO1.  

Návrh vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby. Část Důvodová zpráva 

(zveřejněno 16. 5. 2012). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK8UCGW97O. 

Návrh změny vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti 

jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. Část Důvodová zpráva 

(zveřejněno 29. 5. 2012). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK8URHAB3O. 

Návrh vyhlášky o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných 

celků. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 16. 6. 2012). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN8V6GU3X6. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 

283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 

azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 

území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

Část Materiál (zveřejněno 26. 6. 2012). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK8VMATKVS.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu 

a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a 

pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a 

střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 

368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

Část Důvodová zpráva (zveřejněno 30. 7. 2012). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK8WP98SXP. 
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Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, 

která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších 

předpisů. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 21. 8. 2012). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK8XDBUGJL.  

Návrh zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě 

(zákon o úřednících). Část Důvodová zpráva (zveřejněno 23. 8. 2012). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN8XFD46RA.  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů 

a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o 

kontaktních místech veřejné správy). Část Důvodová zpráva (zveřejněno 3. 10. 

2012). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK8YQCZKSJ.  

Návrh zákona o státním občanství České republiky. Část Důvodová zpráva 

(zveřejněno 10. 10. 2012). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN8L9AXEEV.  

Návrh volebního zákona. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 17. 10. 2012). 

Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK8Z6B2D9J.  

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím volebního 

zákona. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 17. 10. 2012). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK8Z6BBWKQ. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných 

číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 12. 11. 2012). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN8ZYD3D2A.  

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznamy zemí, jejichž státní příslušníci jsou 

oprávněni požádat o vydání zelené karty. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 7. 1. 

2013). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK92VGXDE9. 

Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě a o 

změně souvisejících zákonů. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 8. 1. 2013). 

Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK8H8FPKAS.  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro 

účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než 

malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů, ve 

znění nařízení vlády č. 4/2012 Sb. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 25. 3. 2013). 

Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK962B6UJC.   
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Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a 

podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro 

pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra. Část Důvodová 

zpráva (zveřejněno 2. 5. 2013). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN97BBLXQD. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na 

informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Část Důvodová zpráva 

(zveřejněno 26. 6. 2013). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN8YJDX4MQ. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 

České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony. Část Materiál (zveřejněno 23. 7. 2013). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK99VE6QO7.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2002 sb., o dobrovolnické službě a o 

změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě). Část Materiál (zveřejněno 

30. 7. 2013). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9A4ASDO3.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské 

iniciativě.  Část Materiál (zveřejněno 23. 10. 2013). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9CRGBCWG . 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách 

požární techniky, ve znění vyhlášky 53/2010 Sb. Část Důvodová zpráva 

(zveřejněno 28. 1. 2014). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN9FSBBLEE. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o 

občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech. Část Důvodová zpráva 

(zveřejněno 25. 3. 2014). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN9HHKK6G8. 

Ministerstvo zdravotnictví 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění 

biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 11. 9. 

2007). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=UVLJLGM2TZ0S.  

Návrh věcného záměru zákona o specifických zdravotních službách. Část Materiál 

(zveřejněno 23. 11. 2007). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK797H3GZC.  
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Návrh věcného záměru zákona o Zdravotnické záchranné službě. Část Materiál 

(zveřejněno 23. 11. 2007). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK797H6WVT. 

Návrh věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních 

pracovištích. Část Materiál (zveřejněno 26. 11. 2007). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK79BEUQSD. 

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví obory specializačního vzdělávání lékařů, zubních 

lékařů a farmaceutů, označení odbornosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta se 

specializovanou způsobilostí, minimální délka specializačního vzdělávání podle 

vzdělávacích programů, a převedení specializací podle dřívějších právních předpisů 

na nové obory specializačního vzdělávání. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 29. 4. 

2008). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK7E5FMZDD. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní 

systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení 

nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků. Část Důvodová zpráva 

(zveřejněno 29. 4. 2008). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK7E5DEMVB. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 247/1993 Sb. 

o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a v zařízeních 

v působnosti ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí. Část Důvodová 

zpráva (zveřejněno 19. 5. 2008). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN7EPFNTLD. 

Návrh zákona o specifických zdravotních službách. Část Důvodová zpráva 

(zveřejněno 24. 6. 2008). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN7FWB8BQK.  

Návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách). Část Důvodová zpráva (zveřejněno 24. 6. 2008). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK7FVHTWQE.   

Návrh zákona, kterým se mění zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé 

související zákony. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 8. 9. 2008). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN7J7HH26P. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního 

majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku 

České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších 

předpisů. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 23. 9. 2008). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK7JQC68AO.  
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Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní 

systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení 

nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 

Sb. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 21. 8. 2009). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN7V5EFGUN.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 1. 12. 2009). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK7YBBK7UZ. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním 

dohledu nad vodními díly. Část Materiál (2010). Dostupné z: 

http://www.komora.cz/download.aspx?dontparse=true&FileID=3661. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 

některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. 

Část Materiál (zveřejněno 8. 1. 2010). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN7ZGGK4V8. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Část Materiál (zveřejněno 10. 8. 2010). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN886H5CNK.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 

některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. 

Část Materiál (zveřejněno 13. 10. 2010). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK8A2D662X. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění 

biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Část Materiál (zveřejněno 18. 1. 2011). 

Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK8D7EJJSX.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb. a z. č. 96/2004 Sb. Část 

Důvodová zpráva (zveřejněno 24. 1. 2011). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN8DBK3XO4. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a 

bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně 

souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších 

předpisů. Část Materiál (zveřejněno 9. 3. 2011). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN8ERJBTVO.  
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Návrh nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na zdravotnické prostředky, a kterým se mění nařízení vlády č. 

251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 212/2007 Sb. a 

nařízení vlády č. 245/2009 Sb. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 9. 3. 2011). 

Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN8AFHS9PX.  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.154/2004 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a 

kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení 

vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve 

znění nařízení vlády č. 307/2009 Sb. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 10. 3. 

2011). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN8AFHQRQJ. 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve 

znění nařízení vlády č. 246/2009 Sb. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 10. 3. 

2010). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN8AFGZDLV. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Část Materiál 

(zveřejněno 13. 4. 2011). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN8AEA4HP8. 

Návrh zákona o zdravotnické záchranné službě. Část Materiál (zveřejněno 26. 4. 

2011). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN8GAF67YT.  

Návrh zákona o specifických zdravotních službách. Část Materiál (zveřejněno 26. 4. 

2011). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN8GAEUD24.  

Návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Část 

Důvodová zpráva (zveřejněno 26. 4. 2011). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK8GAHS5NK. 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákona o specifických 

zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. Část Materiál 

(zveřejněno 27. 4. 2011). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK8GBG7JIN. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Část Materiál 

(zveřejněno 27. 4. 11. 5. 2011). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK8GRCVNUZ. 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění. Část Materiál (zveřejněno 13. 5. 2011). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN8GTHF7RF.     

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví organizace, obsah a rozsah pracovně lékařských 

služeb a postup při posuzování zdravotní způsobilosti k vzdělávání a jeho průběhu a 

posuzování zdravotní způsobilosti k práci nebo službě (vyhláška o 

pracovnělékařských službách) Část Důvodová zpráva (2012). Dostupné z: 

http://www.komora.cz/download.aspx?dontparse=true&FileID=7462. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a 

doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Část Materiál (zveřejněno 11. 1. 2012). 

Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK8QDFUNOP. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 

některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech). Část Důvodová zpráva 

(zveřejněno 13. 1. 2012). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN8QGJYWE7.  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých 

přípravků, ve znění pozdějších předpisů. Část Materiál (zveřejněno 20. 1. 2012). 

Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK8QNJR6WG.  

Návrh zákona o prekursorech drog a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Část Materiál (zveřejněno 27. 1. 2012). 

Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN8QVHSUGH.   

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Část Materiál 

(zveřejněno 27. 1. 2012). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN8QVHEJFJ.  

Návrh nařízení vlády o seznamu neuvedených látek. Část Důvodová zpráva 

(zveřejněno 27. 1. 2012). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN8QVGPGCQ.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a 

transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. Část Materiál (zveřejněno 13. 2. 2012). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK8RFC7UCW.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 

některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. 
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Část Důvodová zpráva (zveřejněno 23. 3. 2012). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN8SNDTL6H.  

Návrh věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích. Část Důvodová zpráva 

(zveřejněno 12. 4. 2012). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK8TAC8ZE1. 

Návrh vyhlášky, kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zdravotnictví České 

socialistické republiky č. 1/1972 Věstníku MZ ČSR o provádění sterilizace a 

směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 4//1985 Věstník 

MZ ČSR pro činnost zdravotnických pracovišť při ověřování nových poznatků na 

těle živého člověka použitím metod dosud nezavedených v klinické praxi. Část 

Důvodová zpráva (zveřejněno 27. 4. 2012). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN8TRBZ8U4.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 

některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech). Část Materiál (zveřejněno 18. 6. 

2012). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN8VDFXN40.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Část Materiál 

(zveřejněno 2. 7. 2012). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN8VQH88ZU.  

Návrh vyhlášky o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní 

služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy 

pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní 

prostředky. Část Materiál (zveřejněno 17. 7. 2012). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK8WAA5YSH.  

 

Návrh zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o zdravotnických prostředcích). Část Důvodová zpráva (zveřejněno 5. 

2. 2013). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK94MBQFNX.  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, 

bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u 

dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky. Část Důvodová 

zpráva (zveřejněno 18. 2. 2013). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=RACK952DYAFA.  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých 

přípravků, ve znění pozdějších předpisů. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 18. 2. 

2013). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK952EAJ58.  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 
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expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 

biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 

činiteli. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 27. 2. 2013). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN8Z7CTN61.  

Návrh zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitní vojenské nemocnici. Část 

Důvodová zpráva (zveřejněno 27. 3. 2013). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN967GJWWT.  

Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných 

návykových látek a o změně souvisejících zákonů. Část Důvodová zpráva 

(zveřejněno 22. 4. 2013). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN96WGEJXU.  

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ u osoby, za kterou je 

plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát. Část Důvodová zpráva 

(zveřejněno 7. 5. 2013). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN97GAL514.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní 

pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., 

o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění 

pozdějších předpisů. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 25. 7. 2013). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN99XACVTJ.  

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné 

zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 

6. 9. 2013). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9BAELSM9.  

 

Návrh vyhlášky o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným 

zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí a zaměstnankyním-matkám do konce 

devátého měsíce po porodu, a o pracích a pracovištích, které jsou zakázány 

mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci 

výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných 

pracích a pracovištích). Část Důvodová zpráva (zveřejněno 9. 12. 2013). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK9E8FWFPH.  

 

Návrh zákona o sloučení Koordinačního střediska transplantací se Státním ústavem 

pro kontrolu léčiv a o změně souvisejících zákonů. Část Důvodová zpráva 

(zveřejněno 19. 12. 2013). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN9EJDX6QB.  

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických 

požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních 

hracích ploch. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 30. 12. 2013). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9EKHVXDT. 
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Návrh vyhlášky o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti 

s uvedenou látkou kategorie 1. Část Důvodová zpráva (2014) Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-

detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_

mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p_p_cacheability=cacheLevel

Page&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_attachmentPid=KORN9FKB53IG. 

 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 

zdravotnických prostředcích. Část Materiál (zveřejněno 8. 1. 2014). Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9F6E3S32.  

 

Návrh zákona o zdravotnických prostředcích. Část Materiál (zveřejněno 8. 1. 2014). 

Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9F6E3WYL.  

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších 

požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k 

použití u člověka, ve znění vyhlášky č. 339/2012 Sb. Část Materiál (zveřejněno 19. 

2. 2014). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9G7CVBNV.  

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších 

požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k 

použití u člověka, ve znění vyhlášky č. 339/2012 Sb. Část Materiál (zveřejněno 19. 

2. 2014). Dostupné z: https://apps.odok.cz/vlegis-

vyhledavani?p_auth=uSwgSMC7&p_p_id=search_WAR_odoksoukac&p_p_lifecycl

e=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_count=4&_search_WAR_odoksoukac_action=search.  

 

Návrh nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 351/2005 Sb., o stanovení výčtu 

kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů 

označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní vyrobené, uváděných v 

žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu a vývozu. Důvodová zpráva 

(zveřejněno 4. 3. 2014). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN9GJEZKC8.  

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších 

požadavků pro zajištění lidské krve a jejich složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění 

vyhlášky č. 350/2010 Sb. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 4. 3. 2014). Dostupné 

z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9GJD2MIY.  

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví 

hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné 

vody, ve znění pozdějších předpisů. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 12. 3. 2014). 

Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9D7BVF4B.  
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Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního 

seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost. Část 

Důvodová zpráva (zveřejněno 17. 3. 2014). Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-

detail?pid=KORN9HAARX0F.  

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci 

návykových látek a přípravků. Část Důvodová zpráva (zveřejněno 20. 3. 2014). 

Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9CTEF25V. 
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Přílohy 

 
Příloha č. 1: Příklad dobré praxe hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů 

a žen od  MPSV a jeho analýza 

 

Návrh Zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně 

souvisejících zákonů, 2014. 

 

Vybrané části:  

 

A) Souhrnné vyhodnocení nákladů a přínosů – relevantní informace 

k hodnocení 

„3. 5. Souhrnné vyhodnocení nákladů a přínosů  

Návrh zákona má za cíl rozšířit možnosti a škálu služeb péče o děti. Díky 

tomu budou moci rodiče lépe slaďovat svůj pracovní, soukromý a rodinný život. 

Ženy jsou v naprosté většině pečovatelkami o malé děti (např. rodičovský příspěvek 

pobíralo v roce 2010 pouze 1,6 % mužů), zároveň je zaměstnanost žen nižší než 

zaměstnanost mužů a rovněž rozdíl v odměňování žen a mužů v České republice je 

druhý nejvyšší v Evropské unii (dle údajů Eurostat je to 25,5 %). Tím, že bude 

ženám umožněno lépe slaďovat svůj pracovní, soukromý a rodinný život a rychleji se 

vracet na trh práce, zlepší se také jejich postavení na trhu práce, což bude mít 

pozitivní dopad na rovnost žen a mužů“ (2014, s. 53). 

 

B) Formulace hodnotící dopady na rovnost mužů a žen 

„Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 

  Návrh zákona není v rozporu s principem rovného zacházení s muži a 

ženami, neboť se vztahuje na ženy i muže rovnocenně.  Z hlediska principů rovnosti 

mužů a žen je návrh zákona neutrální (návrh respektuje směrnici Rady 79/7/EHS a 

směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 

o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti 

zaměstnání a povolání) a vztahuje se stejně na obě pohlaví. Návrh zákona má za cíl 
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rozšířit možnosti a škálu služeb péče o děti. Díky tomu budou moci rodiče lépe 

slaďovat svůj pracovní, soukromý a rodinný život. Ženy jsou v naprosté většině 

pečovatelkami o malé děti (např. rodičovský příspěvek pobíralo v roce 2010 pouze 

1,6 % mužů), zároveň je zaměstnanost žen nižší než zaměstnanost mužů a rovněž 

údajů Eurostat je to 25,5 %). Tím, že bude ženám umožněno lépe slaďovat svůj 

pracovní, soukromý a rodinný život a rychleji se vracet na trh práce, zlepší se také 

jejich postavení na trhu práce, což bude mít pozitivní dopad na rovnost žen a mužů“ 

(2014, s. 73). 

 

2) Konkrétní podoba analýzy tohoto zákona 

OKRUH 1 PARAMETR VÝSTUP

Y 

Soulad 

s pravidly  

1.1Základ hodnocení OZRIA 

1.2 Struktura A 

1.3 Název části v souladu s pravidly A 

1.4 Název části užívá rovnost 

M+Ž/zákaz diskriminace/SD 
A 

 

OKRUH 3 PARAMETR VÝSTUP 

Jiné 

3.1 Výskyt GP 

A – role mužů a žen v péči o předškolní 

dítě; slaďování rodinného a profesního 

života; zapojení rodičů malých dětí na trhu 

práce; situace zaměstnanosti žen – matek; 

problémy matek – zaměstnankyň 

3.2 Tematizace vztahu M a Ž 

A – rozdíly mezi muži a ženami utvářené 

na základě rodičovských rolí (rozdíl 

v participaci na trhu práce); rozdíly 

v zaměstnanosti a odměňování mužů a žen 

3.3 Výskyt GS 

A – GS narušovány – problematika vlastní 

rodičům bez ohledu na pohlaví (počítáno i 

s otci na rodičovské dovolené); zvýšení 

zaměstnanosti žen (žena podporována 

nejenom v roli matky, ale i zaměstnankyně) 
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OKRUH 2 PARAMETR VÝSTUP 

Formulace 

 

  

A. Obsah 

2.1 Název části  

Zhodnocení současného stavu a dopadů 

navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 

2.2 Jádro  

má pozitivní dopad; není v rozporu s rovným 

zacházením; návrh je neutrální; respektuje 

směrnice; vztahuje se stejně na obě pohlaví 

2.3 Klíčový termín  rovné zacházení; rovnost 

2.4 Uvozuje klíčový 

termín 
dopad 

2.5 Termín dopad A 

2.6 Termín 

pohlaví/gender 
A (pohlaví) 

B. Formát 

2.7 Role v textu samostatná část 

2.8 Vztah k dopadům stojí samostatně 

2.9 Jazykový útvar  4 souvětí + 2 věty (samostatná část) 

2.10 Počet slov 189 

2.11 Umístění závěr 

2.12 Vizuální oddělení A 

C. Specifika 

2.13 Užití stupnice  A 

2.14 Odůvodnění, 

vysvětlení 

A (odůvodnění na základě podoby/činnosti 

úpravy; vysvětlení stavu a vývoje; jako podpora 

statistiky, legislativa) 

2.15 (Ne)legislativní 

dokumenty 

A (směrnice Rady 79/7/EHS,  

směrnice Evropského parlamentu, směrnice  

Rady 2006/54/ES)  

 

2.16 Data, statistiky 

A (statistiky, data – segregované dle pohlaví – 

zaměstnanost žen, studie; rozdíly v odměňování; 

zdroje Eurostat, ÚIV, ÚZIS, ČSÚ, VÚPSV) 

2.17 Konzultace 

A (Výbor pro sladění pracovního, soukromého a 

rodinného života; Rada vlády pro rovné 

příležitosti žen a mužů; rodiče) 

 

Legenda k tabulkám: A = ano, N = ne, X = nevymezeno; M = muž, Ž = žena;  

SD = sociální dopady, GP = genderová problematika, GS = genderové stereotypy 

Zdroj: Autorka 
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Příloha č. 2: Příklad hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a žen od MV 

a jeho analýza 

 

Návrh zákona Volební zákon, 2013. 

 

Vybrané části:  

 

A) Formulace hodnotící dopady na rovnost mužů a žen 

„V. Zhodnocení platného právního stavu a dopadů navrhovaného řešení  

        ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Jak stávající tak i nově navrhovaná právní úprava žádným způsobem nezakládá 

nerovnost z důvodu pohlaví při realizaci aktivního volebního práva. Stejně tak 

pasivní volební právo, tedy umožnění kandidatury jak mužům, tak ženám, je věcí 

státu, který musí na tomto poli garantovat rovné postavení kandidátů bez ohledu na 

pohlaví; i tuto zásadu navrhovaná úprava splňuje. Pak je již věcí politických stran a 

politických hnutí (tam, kde předkládají kandidátní listiny) a samotných kandidátů 

(kde volební úprava umožňuje kandidaturu nezávislých kandidátů, případně sdružení 

nezávislých kandidátů), kdo bude v příslušných volbách kandidovat a ucházet se tak 

o volené funkce. 

 Návrh důsledně respektuje ústavní principy svobody kandidatury, kdy občané 

v souladu s čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod mají za rovných 

podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím, svobodné volby svých 

zástupců v zákonodárných sborech a orgánech samosprávy a v neposlední řadě 

i volnou soutěž politických stran v souladu s čl. 5 Ústavy a čl. 22 Listiny základních 

práv a svobod, podle kterého zákonná úprava všech politických práv a svobod a její 

výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil 

v demokratické společnosti. V této souvislosti nelze rovněž pominout, že zákonná 

omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které 

splňují stanovené podmínky.  
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Pro ilustraci řešené otázky se uvádí následující přehled o počtech zvolených 

žen za poslední dvoje volby: 

  Rok 

Počet 

zvolených 

žen 

tj. % Rok 

Počet 

zvolených 

žen 

tj. % 

Poslanecká sněmovna 2006 31 15,50 2010 44 22,00 

Senát 
x)

 2008 5 18,52 2010 4 14,81 

Evropský parlament 2004 5 20,83 2009 4 18,18 

Zastupitelstva krajů 2004 102 15,11 2008 119 17,62 

Zastupitelstva obcí 2006 15588 24,97 2010 16424 26,36 

x) Údaje jsou uvedeny vždy za 27 senátních obvodů volených v příslušném roce; celkem je do Senátu 

v současné době zvoleno 15 žen, tj. 18,5% z celkového počtu 81 senátorů. 

  

V souladu s čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod musí být při 

používání ustanovení o mezích základních práv a svobod šetřeno jejich podstaty a 

smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla 

stanovena. Z uvedeného přehledu o účasti žen v orgánech místní samosprávy a 

zastupitelských sborech nelze dovodit nezbytnou potřebu odůvodňující vychýlení 

shora zmiňovaných ústavních principů dopadajících do úpravy volebního práva 

zavedením pozitivních diskriminačních opatření vedoucích k většímu zastoupení 

žen“ (2013, s. 178-179). 

 

2) Konkrétní podoba analýzy tohoto zákona 

 

OKRUH 1 PARAMETR VÝSTUP 

Soulad 

s pravidly 

 

1.1Základ hodnocení OZRIA+LPV 

1.2 Struktura A 

1.3 Název části v souladu s pravidly A 

1.4 Název části užívá rovnost 

M+Ž/zákaz diskriminace/SD 
A 
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OKRUH 2 PARAMETR VÝSTUP 

Formulace 

 

  

A. Obsah 

 

2.1 Název části  

Zhodnocení platného právního 

stavu a dopadů navrhovaného 

řešení ve vztahu k rovnosti mužů 

a žen 

2.2 Jádro  

nezakládá nerovnost; splňuje 

zásady (umožnit kandidatury jak 

mužům, tak ženám, garantovat 

rovné postavení bez ohledu na 

pohlaví) 

2.3 Klíčový termín  
nerovnost; rovné postavení; 

rovné podmínky 

2.4 Uvozuje klíčový termín X 

2.5 Termín dopad A 

2.6 Termín pohlaví/gender A (pohlaví) 

B. Formát 

2.7 Role v textu samostatná část 

2.8 Vztah k dopadům stojí samostatně 

2.9 Jazykový útvar  5 souvětí + 4 věty (samostatná 

část) 2.10 Počet slov 302 

2.11 Umístění závěr 

2.12 Vizuální oddělení A 

C. Specifika 

2.13 Užití stupnice  A 

2.14 Odůvodnění, vysvětlení 

A (vysvětlení současného stavu 

a vývoje; jako podpora 

legislativy, data)  

2.15 (Ne)legislativní dokumenty 
A (Ústava ČR, Listina 

základních práv a svobod) 

2.16 Data, statistiky 
A (statistiky, data – segregované 

dle pohlaví; míra volených žen) 

2.17 Konzultace N  
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OKRUH 3 PARAMETR VÝSTUP 

Jiné 

3.1 Výskyt GP 

A – participace a zastoupení 

(nerovnoměrné) mužů a žen v politice; 

rovné postavení kandidátů bez ohledu na 

pohlaví; míra volených žen 

3.2 Tematizace vztahu M a Ž 

A – dle legislativy rovné postavení 

kandidátů bez ohledu na pohlaví, v realitě 

však hraje roli samotná esenciální 

příslušnost k jednomu z pohlaví 

3.3 Výskyt GS 

A – neochota přijmout názor, že ženy jsou 

v politice stále málo zastoupeny; neochota 

uznat nutnost pozitivních opatření (tj. 

kvót) 

 
Legenda k tabulkám: A = ano, N = ne, X = nevymezeno; M = muž, Ž = žena; SD = sociální dopady, 

GP = genderová problematika, GS = genderové stereotypy 

Zdroj: Autorka 
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Příloha č. 3: Příklad hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a žen od MZd 

a jeho analýza 

 

Návrh vyhlášky o zakázaných pracích a pracovištích, 2014. 

 
 

A) Formulace hodnotící dopady na rovnost mužů a žen 

 

Vybrané části:  

„Na zákaz diskriminace 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad ve vztahu k rovnosti mužů a žen ani jiné 

diskriminační dopady. Zákazy prací a pracovišť sledovaných skupin zaměstnanců 

zohledňují fyziologická specifika dočasného období jejich života“ (2014, s. 17). 

 

 
2) Konkrétní podoba analýzy této vyhlášky 

 

OKRUH 1 PARAMETR VÝSTUP 

Soulad 

s pravidly 

 

1.1Základ hodnocení OZRIA+LPV 

1.2 Struktura A 

1.3 Název části v souladu s pravidly nejasné 

1.4 Název části užívá rovnost M+Ž/zákaz 

diskriminace/SD 
nejasné  
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OKRUH 2 PARAMETR VÝSTUP 

Formulace 

 

  

A. Obsah 

 

2.1 Název části  Na zákaz diskriminace 

2.2 Jádro  nemá dopad 

2.3 Klíčový termín  rovnost 

2.4 Uvozuje klíčový termín dopad 

2.5 Termín dopad A 

2.6 Termín pohlaví/gender N 

B. Formát 

2.7 Role v textu samostatná část 

2.8 Vztah k dopadům stojí samostatně 

2.9 Jazykový útvar  2 věty (samostatná část) 

2.10 Počet slov 30 

2.11 Umístění střed 

2.12 Vizuální oddělení A 

C. Specifika 

2.13 Užití stupnice  N 

2.14 Odůvodnění, vysvětlení 
A (odůvodnění na základě činnosti 

úpravy) 

2.15 (Ne)legislativní dokumenty N 

2.16 Data, statistiky 

N (v okolním textu data, statistiky 

nesouvisející s GP, nesegregované dle 

pohlaví) 

2.17 Konzultace N 

 

 
Legenda k tabulkám: A = ano, N = ne, X = nevymezeno; M = muž, Ž = žena; SD = sociální dopady, 

GP = genderová problematika, GS = genderové stereotypy 

Zdroj: Autorka 

 

 

OKRUH 3 PARAMETR VÝSTUP 

Jiné 

3.1 Výskyt GP 

A – pracovní podmínky pro těhotné 

zaměstnankyně, kojící zaměstnankyně a 

zaměstnankyně krátce po porodu; podpora zdraví, 

snižování zdravotních rizik u žen ve specifickém 

stavu; právo žen nevykonávat zakázané práce 

3.2 Tematizace vztahu M a Ž 

A – biologické rozdílnosti (jen žena může nosit a 

porodit dítě);  snaha zohlednit biologické rozdíly a 

zabránit vzniku společenského znevýhodnění žen 

na tomto základu (nerovnost na trhu práce) 

3.3 Výskyt GS N 
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Příloha č. 4: Podoba vztahu klíčového termínu a uvozujícího výrazu 

 

Tj. v kolika případech byl určitý klíčový termín uvozován (uveden ve spojení s) 

určitým výrazem. 

 

Tabulka A: Vztah klíčového termínu a uvozujícího výrazu – MPSV  

v období 2007–2014 

 

Klíčový termín 

U
v

o
zu

jí
cí

 v
ý

ra
z 

 

 

 

Rovnost 
Rovné 

zacházení 

Zákaz 

diskriminace, 

rovnost 

Zákaz 

diskriminace 

Rovné 

zacházení, 

diskriminace 

Dopad 3  0  3  1 0  

Princip 9 8 0 0  3 

Hledisko  16 0  4  0  0  

Ve vztahu k 7 0  0  0  0  

Zásada 7 0  0  0  0  

Princip a 

dopad 

1 1 0 0  0  

Nevymezeno 0  0  1 3 1 

Celkem 43 9 8 5 4 

Zdroj: Autorka 

 

Tabulka B: Vztah klíčového termínu a uvozujícího výrazu – MV  

v období 2007–2014 

 

Klíčový termín 

 U
v

o
zu

jí
cí

 v
ý
ra

z 

 

Rovnost 
Rovné 

postavení 

Rovnost 

příležitostí, 

rovné postavení 

Zákaz 

diskriminace, 

rovnost 

Dopad  17 24 2 1 

Princip 3 0  0 0  

Ve vztahu k 5 0  4 0  

Požadavek 1 0  0  0  

Pravidlo 4 0  0  0  

Podmínky 1 0 0  0  

Nevymezeno 2 2 0  0  

Hledisko 

principu 

7 0  0  0  

Problematika 2 0  0  0  

Hledisko a 

dopad 

2 0  0  0  

Celkem 44 27 6 5 

Zdroj: Autorka 
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Tabulka C: Vztah klíčového termínu a uvozujícího výrazu – MZd  

v období 2007–2014 

 

Klíčový termín 

U
v

o
zu

jí
cí

 v
ý

ra
z 

 
Rovnost 

Zákaz 

diskriminace 

Rovné 

postavení 
Nerovnost 

Dopad  22  1 1 0  

Hledisko 0  3 0  0  

Ve vztahu k 0  2  0  0  

Zásada 0  1 0  0  

Rozpor 0  1 0  0  

Soulad 0  5 0  0  

Nevymezeno 2 3  0  1 

Celkem 24 16 13 9 

Zdroj: Autorka 
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Příloha č. 5: Scénář a otázky pro polostrukturovaný expertní rozhovor 

 

Úvod 

 

1. okruh 

- Jaká je/byla Vaše náplň práce v souvislosti s RIA? Na co jste se konkrétně 

zaměřoval/a?   Jaké konkrétní aktivity jste měl/a na starosti? 

- Jaká byla Vaše konkrétní úloha v rámci RIA? Jak byste tuto úlohu hodnotil/a? 

Narazil/a jste při výkonu této úlohy na nějaké problémy? 

- V čem obecně vidíte negativa tohoto procesu? Co byste naopak označil/a za 

pozitiva? 

 

2. okruh 

- Můžete mi popsat, jak konkrétně, den po dni/krok po kroku Vaše práce vypadala? 

Podle jakého klíče jste si rozvrhoval/a svou práci? Proč jste postupoval/a právě 

takto? 

-V průměru kolik času jste měl/a/i na zpracování Závěrečné zprávy? Bylo na Vás 

tlačeno, abyste Zprávu zhotovil/a/i co nejdříve? Měl/a/i jste nějaký „časový 

deadline“? (Pociťoval/a/i jste časovou tíseň?)  

-Kolik pracovníků se v průměru podílelo na přípravě Závěrečné zprávy?  

-Měl/a/i jste pro tuto činnost k dispozici nějakou konkrétní šablonu/návod? Měla/a/i 

jste pro tuto činnost nějakou konkrétní metodiku? 

Pokud ano, jaké klíčové kroky obsahovala? S jakou přesností jste se dle ní řídil/a/i?   

Pokud ne, z jakého důvodu jste ji neměl/a/i k dispozici?  

Máte nějaké výhrady k šabloně/metodice? V čem byste viděl/a její negativa? V čem 

její pozitiva? Máte nějaké konkrétní návrhy na její změnu? 

- Zkuste si vzpomenout na nějaký určitý návrh zákona, popište mi, jak jste 

postupoval/a/i v tomto konkrétním případě?  

Jakou konkrétní šablonu/metodiku jste využil/a/i?  

Jak konkrétně zněla formulace shrnující dopady na rovnost mužů a žen? Byly 

dopady zohledněny v samostatném bodu? Či byly v souboru společně s jinými 

dopady (sociální, životní prostředí)? 
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3. okruh 

- Probíhal proces vždy stejným způsobem/dle stejných kroků?  

Pokud ne, co mělo vliv na změnu v procesu? V jakých konkrétních případech 

(návrzích zákona) jste postupoval/a/i jinak? Proč?  

-Došlo v průběhu Vašeho působení v procesu RIA k nějaké změně nařízené shora? 

Metodika, šablony apod.?  

Pokud ano, představovalo to výraznou změnu ve Vaší práci? Co konkrétně jste 

musel/a/i provádět jinak? Jak byste tuto změnu hodnotil/a? 

 

4. okruh 

- Máte přehled o tom, jak funguje hodnocení dopadů regulace v jiných zemích?  

Pokud ano, lze nějakou zemi považovat za příklad dobré praxe pro ČR? Proč?  

-Slyšel/a jste někdy o mechanismu GIA?  

Pokud ano, jak byste ho hodnotil/a? Je srovnatelný s českým RIA? Shodují se 

v něčem? 

 

5. okruh 

- Spolupracoval/a/i jste v rámci RIA i s dalšími aktéry? 

Pokud ano, jaké byly vztahy s těmito aktéry? Jak byste hodnotil/a jejich práci? 

(Přínos?) 

-Spolupracoval/a/i jste v rámci RIA s nějakými neziskovými organizacemi 

zabývajícími se genderovou tématikou? 

Pokud ano, konkrétně jaké organizace to například byly? Dle jakých kritérií byly 

vybírány?  

Co konkrétně měly organizace na starosti? Jaké kroky?  

Jak byste zhodnotila tuto spolupráci? Splnily očekávání? Jak byste si vedl/a/i bez 

nich? 

 

6. okruh 

-Jakým způsobem se dle Vašeho názoru bude proces RIA vyvíjet dále?  

-Co konkrétně musí být učiněno, aby se RIA věnovalo více pozornosti?  
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-Jak konkrétně by dle Vašich představ mělo RIA do budoucna vypadat? Šablony, 

metodiky, spolupráce s NNO?  

-Máte nějaké konkrétní návrhy na změnu? 

 

Závěr 

- Je zde ještě něco důležitého, na co jsem se zapomněla zeptat? Chtěl/a byste ještě 

něco dodat? Máte nějaký další komentář či doporučení? 

Poděkování. Rozloučení.  

 

 


