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1 ZÁKLADNÍINFORMACE K GENDEROVÉMU AUDITU 

Zadavatelská organizace:   NETEX, spol. s r.o. 

Organizace realizující genderový audit: PP Projekty s. r. o. 

Auditorský tým: Ing. Monika Růžičková, Ing. Alena Pospíšilová, Ing. Denisa Palusková 

Využitá metodika: Standard genderového auditu, verze č. 2, březen 2016 

Název projektu: „Realizace genderových auditů – PP Projekty s.r.o.“ 

   reg.čísloCZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006197 

 

1.1 Stručná informace o organizaci realizující genderový audit 

 Společnost PP Projekty s.r.o. je na trhu 7 let a navazuje na předchozí několikaletou 

zkušenost zakladatele společnosti v oblasti dotačního poradenství a řízení projektů 

financovaných ze zdrojů EU.  Společnosti se mimo jiné věnuje podpoře vzdělávání 

v organizacích, zabývá se oblastmi personalistiky a realizacemi vzdělávacích, personálních  

a genderových auditů.  

 Společnost je zároveň poradenskou společností, která se zabývá komplexním 

grantovým a organizačním poradenstvím pro programy EU všech typů dotačních programů. 

Poskytuje odborné poradenství při získávání finančních prostředků na investiční  

i neinvestiční aktivity klientů z jiných než vlastních finančních zdrojů firmy, organizace, či jiné 

instituce, ze strukturálních fondů EU, případně jiných grantových zdrojů. 

 

1.2 Poděkování 

 Auditorský tým tímto děkuje vedení společnosti za umožnění realizace genderového 

auditu a poskytnutí veškerých požadovaných dokumentů pro zpracování auditu.  

V neposlední řadě patří velké poděkování všem zaměstnankyním a zaměstnancům 

společnosti, kteří se účastnili dotazníkového šetření a rozhovorů.  
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1.3 Stručná informace o auditované organizaci  

Společnost NETEX, spol. s r.o. je jediný výrobce 100% vlněné plsti v České republice s tradicí 

od roku 1879. V tomto roce kloboučnický mistr Josef Frind založil továrnu na výrobu plsti, 

Filzfabrik Frind. Jako první v českých zemích zavedl výrobu plstěných leštících a brusných 

kotoučů, která svou tradici rozvíjí dodnes. 

Další růst firmy s sebou nese rozšíření sortimentu plsti především pro obuvnický průmysl 

(plstěné vložky do bot). V roce 1945 přešla firma pod státní správu a stala se vlastnictvím 

národního podniku Mitop. Pod označením „výrobní závod č. 4“ byla jeho součástí až do roku 

1991, kdy vznikl NETEX. 

V současné době, ve vlastním areálu o rozloze 20 000 m², firma zaměstnává 55 pracovníků  

a vyrábí kromě plsti také netkané a filtrační textilie. Základem plsti je ovčí vlna, případně ovčí 

vlna s přídavkem zvířecích chlupů. Netkané textilie jsou vyráběny ze syntetických i přírodních 

vláken a druhotných surovin.  

Tyto výrobky nacházejí široké uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích (obuvnictví, 

stavebnictví, automobilový průmysl, sklářství aj.). Na tepelně pojenou textilii STRUTO 

a na filtrační materiál FIRON dokonce vlastní ochrannou známku.  

 

1.4 Kontextová analýza 

1.4.1 Popis regionu 

 Ústecký kraj patří dlouhodobě mezi oblasti s nejvyšší mírou nezaměstnaností v ČR. 

Oproti minulým měsícům, kdy podíl nezaměstnaných v kraji klesal,  podíl 

nezaměstnaných meziměsíčně vzrostl, a to o 0,12 procentních bodů (p.) a k 31. prosinci 

2017 dosáhl hodnoty 5,39 %. I tak se od začátku roku 2017 nezaměstnanost v kraji snížila 

v úhrnu o 2,5 p.b. K nárůstu podílu došlo u obou pohlaví, i když u žen jen nepatrně  

(o 0,03 p.b. na hodnotu 5,83 %), u mužů byl nárůst vyšší, ale i tak se podíl nezaměstnaných 

mužů nadále drží pod hodnotou 5%, ve srovnání s koncem listopadu vzrostl o 0,20 p.b.  

na 4,98 %. Obdobný vývoj zaznamenaly i okresy Ústeckého kraje. Dlouhodobě nejnižší 

nezaměstnanost lze sledovat v okrese Litoměřice (4,05 %), ke kterému se od konce srpna 

letošního roku svou hodnotou přidal i okres Teplice, hodnota podílu nezaměstnaných osob 

tam ke konci prosince dosáhla hodnoty 3,96 %. Město Děčín se řadí na čtvrté místo v počtu 

nezaměstnaných osob Ústeckého kraje.1 

                                                      
1 Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xu/nezamestnanost-v-usteckem-kraji-k-31-prosinci-2017 

https://eshop.netex.cz/kategorie/tvarove-vyrobky/vlozky-do-bot/
http://www.netex.cz/netkane-textilie/
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Zdroj: http://www.mapaceskerepubliky.cz/mapa-okresu   Zdroj: http://invest-uk.cz/okres-decin/ 

 

 Okres Děčín je nejsevernějším okresem v Ústeckém kraji. Na jihozápadě  sousedí  

s okresem Ústí nad Labem, jižně hraničí s okresem Litoměřice. Východní hranici okresu tvoří 

českolipský okres v Libereckém kraji. Severní hranice území je zároveň i hranicí státní se 

Spolkovou republikou Německo. Svou rozlohou 909 km2 patří okres Děčín k větším okresům 

Ústeckého kraje a je na 4. místě v pořadí dle velikosti okresů. Zaujímá 17,0 % celkové rozlohy 

kraje.2 Počet obyvatel města Děčín k 1. 1. 2018 je 48 995.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/370/decin/pocet-obyvatel/ 

                                                      
2 Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xu/charakteristika_okresu_decin 

3 Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/370/decin/pocet-obyvatel/ 

http://www.mapaceskerepubliky.cz/mapa-okresu
https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/370/decin/pocet-obyvatel/
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 K 31. 12. 2017 registrovaly úřady práce na území Ústeckého kraje celkem 31 522 

neumístěných uchazečů o zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku  15-64let, 

kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, 

bylo 28 941 (91,8 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce 

v kraji zvýšil o 499 osob, přičemž ke zvýšení došlo ve čtyřech okresech Ústeckého kraje.  

Na úřadech práce v kraji bylo v prosinci nově zaregistrováno celkem 3802 osob (proti 

listopadu se počet snížil celkem o 319 osob), z jejich evidence naopak odešlo  

3 303 uchazečů.4 

 

 Z pohledu věkové struktury mezi uchazeči o zaměstnání i v prosinci letošního 

roku převažovaly osoby ve věku 55-59 let (4 205 osob, tj. 13,3%  uchazečů), druhou 

nejčetnější skupinou byly osoby ve věku 40-44 let (3 808 osob, tj. 12,1 %). Průměrný 

věk nezaměstnaných činil ke konci února 42,3 let. Mezi nezaměstnanými bylo i 224 osob  

ve věku 65 a více let. Uchazečů o zaměstnání se základním vzděláním bylo 31,7%, téměř  

30% pak tvořili uchazeči se středním odborným vzděláním s výučním listem. Mezi 

nezaměstnanými bylo i 2,8 % osob s vysokoškolským vzděláním. 

 

 Počet volných pracovních míst v kraji ke konci prosince klesl na 10 808 (tj. o 104 míst 

méně než tomu bylo na konci listopadu); na jedno volné pracovní místo 

připadalo 2,92uchazečů o zaměstnání. Poměr mezi uchazeči a volnými místy v Děčíně činil 

3,86.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xu/nezamestnanost-v-usteckem-kraji-k-31-prosinci-2017 

                                                      
4 Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xu/nezamestnanost-v-usteckem-kraji-k-31-prosinci-2017 

5 Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xu/nezamestnanost-v-usteckem-kraji-k-31-prosinci-2017 

https://www.czso.cz/csu/xu/nezamestnanost-v-usteckem-kraji-k-31-prosinci-2017
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 Seznam základních školek Děčín 

 Ve městě se nachází poměrně bohatá síť mateřských školek a dvoje jesle. Město se 

tedy snaží vycházet vstříc rodičům, kteří potřebují nastoupit do práce dříve než ve třech 

letech věku dítěte.  

 Mateřská škola Duhový svět, Riegrova 454/12, Děčín 

 Mateřská škola Liliová Děčín II, Liliová 277/1, Děčín 

 Mateřská škola Klostermannova (4 místí poskytovaného vzdělávání) 

 MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11, Děčín 

 MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9, Děčín 

 MŠ Děčín XXIV, Krásný Studenec 131, Děčín 

 MŠ Děčín VI, Thunská 1303/4, Děčín 

 Mateřská škola Boletice, Děčín XXXII, Májová 372, Děčín - sloučená s: 

 Mateřská škola Děčín XXXI, Dlouhá 112, Děčín 

 Mateřská škola Děčín XXXII, K. H. Borovského 336, Děčín 

 Mateřská škola Děčín VI, Školní 1509/17, Děčín 

 Mateřská škola Děčín VI, Weberova 1535/16, Děčín 

 Mateřská škola Děčín IX, Rudolfova 76, Děčín 

 Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 331, Děčín 

 Mateřská škola Děčín X, Saská 259/40, Děčín 

 Mateřská škola Děčín XII, Chmelnická 44, Děčín 

 Mateřská škola Děčín XVII, Jalůvčí 97, Děčín 

 Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 178, Děčín 

 Mateřská škola Děčín III, Rakovnická 306, Děčín 

 Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/14, Děčín 

 Mateřská škola v Rákosí, Krásnostudenecká 39, Děčín 

 Soukromá mateřská škola SVĚT, Dobrovského 1402/2, Děčín 
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 Jesle 

 Mateřské centrum Bělásek, Vojanova 178/12, Děčín 

 Miniškolka Rákosníček, U Plovárny 1262/12, Děčín6 

 

2 SHRNUTÍ PRŮBĚHU GENDEROVÉHO AUDITU 

2.1 Důvody realizace auditu  

Společnost NETEX, spol. s r.o. přijala nabídku společnosti PP Projekty s. r. o. na provedení 

Genderového auditu, jehož cílem je zjistit, zda zadavatelská firma naplňuje zásady rovných 

příležitostí všech zaměstnanců a zaměstnankyň a v případě potřeby navrhnout vhodná  

a proveditelná doporučení. 

Jedná se o druh auditu, jehož předmětem je objektivní a nezávislé přezkoumání  

a zhodnocení současného stavu genderové rovnosti na pracovišti, na základě zjištění 

auditorský tým poskytne seznam vhodných doporučení vedoucí ke zlepšení stávající situace. 

V případě, že po ukončení spolupráce objednatel auditu postupně zapracuje doporučení  

do svých firemních procesů, můžeme říci, že spolupráce byla úspěšná. 

  

                                                      

6 Zdroj: http://www.decin.cz/materske-skoly/ 
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2.2 Období realizace auditu 
Tabulka 1 – Období realizace auditu 

Fáze realizace 

auditu 
Aktivity 

Termíny 

realizace 

Přípravná fáze  Navázání kontaktu a spolupráce, 

 sestavení realizačního týmu, 

 nastavení harmonogramu realizace 

genderového auditu, 

 příprava a zajištění podpisu návrhu smlouvy  

o realizaci genderových auditů, 

 zajištění podpisu Čestného prohlášení žadatele  

o podporu de minimis dle nařízení 

č.1407/2013 

 sběr veřejně dostupných dokumentů, 

 příprava dotazníkového šetření. 

říjen 2017  

-  

leden 2018 

Realizační fáze  Sběr dat,  

 dotazníkové šetření, 

 vyhodnocení dotazníkového šetření, 

 rozhovory, 

 analýza dat, 

 zpracování Závěrečné zprávy. 

červen 2018 

 –  

srpen 2018 

Závěrečná fáze  Předložení výstupů auditované organizaci srpen 2018 

 

2.3 Místo realizace auditu 

Audit probíhal v sídle zadavatele: Na Hrázi 124/21, 405 02 Děčín VIII – Dolní Oldřichov. 

 

2.4 Auditované oblasti 

Při realizaci auditu společnosti NETEX, spol. s r.o. byly, z genderového hlediska, analyzovány 

vnitřní organizační procesy a struktura organizace v následující škále oblastí: 
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Cíle organizace  

 Mise, vize a strategické cíle organizace  

 Specifické cíle v oblasti prosazování genderové rovnosti  

Institucionální zajištění politiky genderové rovnosti  

 Prostředí – přátelské, bezpečné a motivující  

 Nulová tolerance sexuálního obtěžování, šikany a diskriminace  

Organizace pracovního prostředí  

Personální politika  

 Nábor zaměstnanců/kyň  

 Propouštění zaměstnanců/kyň  

 Zastoupení žen a mužů ve struktuře organizace a diverzita  

 Kariérní růst a cirkulace zaměstnaných osob, zastupitelnost  

 Rozvoj a vzdělávání  

o Adaptační procesy (viz management mateřské/rodičovské)  

o Mentoring 

 Spravedlivé odměňování  

o Platová transparentnost  

o Benefity – transparentnost a přehlednost (informace dostupné všem)  

o Dovolená – spravedlivé rozvržení plánu dovolených  

 Slaďování práce a osobního života  

o Pracovní doba  

o Flexibilní formy práce  

o Management mateřské/rodičovské  

 Podpora aktivního otcovství vč. rodičovské  

o Age management ve vztahu ke genderu 

o Podmínky (nejen) pro pečující osoby  

o Poskytování péče o děti (nejen) předškolního věku  

o Možnosti dopravy do zaměstnání  

 Pracovní cesty a dlouhodobé pracovní cesty  

Kultura organizace  

 Komunikace  

 Vztahy – hierarchické (rozhodovací procesy), kolegiální (týmové, síťování,...) 

 Společenská odpovědnost (CSR) 
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o Spolupráce se školami – stáže a podpora nestereotypního výběru zaměstnání dle 

pohlaví 

o  Spolupráce s NNO  

o Nastavení sponzoringových aktivit 

o  Dobrovolnictví zaměstnanců/kyň  

 

2.5 Postup u analýzy jednotlivých oblastí: 

 Název analyzované oblasti 

 Popis analyzované oblasti 

 Souhrn zjištění 

 Vyhodnocení oblasti 

 Doporučení ze strany auditora 

Orientační specifikace hodnocení: 

 Ano – splněno 

 Ano s výhradou – spíše ano, ale budou navržena zlepšení 

 Ne – nesplněno, je třeba na oblasti dále pracovat 

 

2.6 Použité metody 

V rámci realizace genderového auditu došlo ke sběru dat těmito metodami: 

 Rozhovory  

o polostrukturované a hloubkové pohovory s jednatelem, vedením společnosti, 

zaměstnanci a zaměstnankyněmi; 

o telefonáty s jednatelem, vedením, zaměstnanci/kyněmi; 

o emailová a telefonická komunikace s vedením; 

o skupinové diskuse. 

 

 Dotazníkové šetření  

o První dotazníkové šetření – dotazník určen pro jednatele společnosti; 

o Druhé dotazníkové šetření – dotazník určen pro zaměstnance/kyně 

společnosti. Z důvodu poskytnutí co nejširšího zjištění stavu genderové 

rovnosti a jejího vnímání zaměstnanci a zaměstnankyněmi napříč organizací, 

proběhlo dotazníkové šetření u více jak poloviny zaměstnanců, přičemž 

předem byly domluveny postupy v rámci zachování anonymity jednotlivých 

pracovníků. 
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o Třetí dotazníkové šetření - tento dotazník byl určen pro jednatele společnosti 

a po jeho vyplnění následoval rozhovor s jednatelem; 

 

 Pozorování 

 

2.7 Analyzované dokumenty 

Cílem obsahové analýzy dokumentů bylo zkoumání formálního nastavení personální politiky  

a interních procesů ve společnosti s orientací do oblasti rovných příležitostí. Pro potřeby 

zjišťování stavu rovných příležitostí jsou klíčové zejména strategické dokumenty vymezující 

hodnoty, zásady a pravidla organizace. Dále se jedná o zdroje, kde jsou evidovány údaje  

o struktuře zaměstnanců na jednotlivých pozicích, podmínky odměňování, nastavení pravidel 

pro získávání a výběr pracovníků, možnosti dalšího vzdělávání a kariérního růstu, nabídka 

specifických forem zaměstnání a dalších benefitů podporujících slaďování pracovního  

a rodinného života.  

Společnost NETEX, spol. s r.o. poskytla celou řadu dokumentů, na základě kterých společně 

s informacemi získaných při jednání, rozhovorech s vedením i se zaměstnanci, dotazníkovém 

šetření, emailové komunikaci i telefonátech, mohla následovat srozumitelná doporučení 

interpretovaná v závěrečné zprávě. Mezi tyto dokumenty patří: 

 Vzor a popis pracovních míst 

 Vzor pracovní smlouvy 

 Kolektivní smlouva 

 Organizační schéma 

 

2.8 Osoby zapojené do auditu 

Z celkem 55 zaměstnaných osob se dotazníkového šetření zúčastnilo 24 respondentů,  

tj. 44 % z celkového počtu pracujících lidí ve společnosti. Do fokusních rozhovorů se zapojilo 

celkem 6 osob, což je 11 % z celkového počtu zaměstnanců. Tyto osoby byly vybrané 

jednatelem společnosti současně s personální pracovnicí, jedná se o náhodný výběr osob 

napříč organizací, dle různých kategorií (věk, pohlaví, pracovní zařazení, vzdělání). 

Do auditu byly dále zapojeny osoby, které mají největší přehled o fungování společnosti, což 

jsou jednatelé společnosti, pan Ing. Radek Švec s panem Ing. Miroslavem Půžou, dále 

finanční účetní paní Markéta Zadinová. 
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2.9 Základní zjištění auditu 

Genderový audit realizovaný ve společnosti NETEX, spol. s r.o. nezjistil závažné porušení 

v oblasti rovných příležitostí mužů a žen. I přestože se firma touto problematikou cíleně 

nezabývala, má nastavenou celou řadu vnitřních procesů, které vedou k uplatňování principů 

genderové rovnosti.  

Hlavním zjištěním realizovaného auditu je fakt, že společnost NETEX, spol. s r.o. se snaží 

svým zaměstnancům vytvářet takové pracovní podmínky, které budou kladně ovlivňovat 

psychickou i fyzickou stránku člověka v pracovním procesu a zároveň zajišťovat bezpečný 

výkon práce všech zaměstnanců. Ve zkratce můžeme říci, že jsou si vědomi skutečnosti, že 

loajální zaměstnanci zvyšují produktivitu, efektivitu a výkon celé firmy a snižují fluktuaci, 

výsledkem čehož je silnější, spolehlivý a zároveň i čitelný tým. Kromě toho jsou spokojení 

zaměstnanci také vizitkou a reklamou firmy. 

3 CÍLE ORGANIZACE 

Cíle organizace spočívají v udržení stabilního ekonomického růstu se zachováním kvality 

dodávaných výrobků, spokojenosti stávajících a potenciálních nových zákazníků, získání 

nových trhů a také ve snaze být společensky odpovědnějším zaměstnavatelem a vytvářet  

pro své zaměstnance vhodné podmínky, které budou mít pozitivní dopad na pracovní 

prostředí ve společnosti a budou spoluvytvářet harmonickou firemní kulturu. 

 

3.1 Souhrn zjištění -  Mise, vize, a strategické cíle organizace 

Firma je jediným výrobcem plsti a plstěných výroků V České republice, jejíž produkty 

nacházejí široké uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích jako je obuvnictví, bytový 

design, stavebnictví, automobilový průmysl, sklářství aj. 

Základním předpokladem pro udržitelnost a další rozvoj firmy je zachovat stávající kvalitu 

nabízených výrobků, investice do nových technologií a také do lidského kapitálu. Proto 

dalším a neméně důležitým cílem společnosti je péče o zaměstnance, která patří k nedílné 

součásti personálního řízení každého zaměstnavatele. 

Společnost se snaží své zaměstnance prostřednictvím zlepšování pracovních podmínek  

a poskytováním nadstandartní zaměstnanecké péče motivovat, rozvíjet jejich schopnosti  

a snížit riziko fluktuace. 
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3.2 Souhrn zjištění -  Specifické cíle v oblasti prosazování genderové rovnosti 

Doposud se společnost tématem naplňování rovných příležitostí mužů a žen v organizaci 

nezabývala, nicméně faktem, že vstoupila do projektu, prokázala zájem o danou 

problematiku. Uvědomujeme si, že podnik bere zodpovědnost za důsledky svých aktivit  

a na každou věc, která se v organizaci řeší, a že musí nahlížet i ze sociálního hlediska. 

 

3.3 Vyhodnocení oblasti Cíle organizace 

Ano s výhradou 

 Doposud se společnost touto problematikou nezabývala. 

 Přestože ve společnosti není institucionálně tato problematika zakotvena, řadou 

vnitrofiremních předpisů a principů, které jsou ve společnosti zakotveny, vizi 

genderové rovnosti naplňuje. 

 

3.4 Doporučení pro oblast Cíle organizace 

 Zpracovat strategii řízení lidských zdrojů a nastavení personálních procesů,  

ztransparentnit rovnost v přístupu, rovnost v podmínkách, rovnost ve výsledcích 

(např.: vnitrofiremní směrnice, která by zjednodušila a zkonsolidovala všechna 

doporučení a ustanovení týkající se zásad rovných příležitostí a rovného zacházení 

mužů a žen v oblasti zaměstnání do jedné). 

 Viditelněji se prezentovat v oblasti rovných příležitostí (jak interní dokumenty 

společnosti, tak webové stránky či propagační materiály apod.) 

 Zpracovat vzor stručných příkladů dobré praxe, jak společnost naplňuje principy 

rovných příležitostí v jednotlivých oblastech. 

 Používat genderově citlivý jazyk v interních dokumentech, ve formulářích, 

propagačních materiálech, který zohledňuje ženy i muže (zaměstnance i klienty). 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 

 

4 INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ POLITIKY GENDEROVÉ ROVNOSTI 

Žádná legislativa nezajistí sama o sobě prosazování a dodržování rovného postavení mužů  

a žen na trhu práce. Pouze zákonným opatřením nelze dosáhnout okamžité změny v chování, 

názorech a postojích jednotlivců, společnosti a zaměstnavatelských organizací. 

Formální přijetí politiky rovných příležitostí do praxe bývá většinou spojeno s explicitní 

deklarací ze strany společnosti některou z uvedených forem, jako například Politika firmy, 

Etický kodex, Pracovní řád nebo jiný interní dokument, kde je tato oblast jednoznačně 

vymezena.  

Management se tak veřejně zavazuje, že ve své personální politice respektuje zásadu 

stejných příležitostí, nedovoluje přímou ani skrytou diskriminaci a že zajišťuje uplatňování 

principů  

ve všech oblastech řízení lidských zdrojů. 

 

4.1 Souhrn zjištění - Institucionální zajištění politiky genderové rovnosti 

V současné době společnost nedisponuje žádným interním dokumentem, prostřednictvím 

kterého by bylo zajištěno systematické uplatňování rovnosti žen a mužů i genderového 

mainstreamingu. Z pracovně právních vztahů vyplývá, že společnost se řídí Zákoníkem práce, 

Pracovní smlouvou, dokonce má zpracovanou Kolektivní smlouvu, ovšem ani v jednom 

z těchto dokumentů nejsou tyto postupy k zajištění genderové rovnosti a jiných 

antidiskriminačních procesů, upraveny. 

Z dotazníkového šetření i z realizovaných rozhovorů vyplynulo, že na pracovišti panuje 

přátelská atmosféra a to jak mezi zaměstnanci i zaměstnankyněmi, tak mezi nadřízenými  

i podřízenými. Zaměstnanci se nebojí projevit iniciativu a svobodně se ve firmě komunikovat. 

V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace. Ve firmě panuje otevřené 

prostředí a doposud nedošlo k žádné diskriminaci, sexuálnímu obtěžování či šikaně, k čemuž 

má společnost nulovou toleranci. 
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4.2 Vyhodnocení oblasti Institucionální zajištění politiky genderové rovnosti 

Ano s výhradou 

 Přestože se společnost cíleně tímto tématem nezabývala, nebylo zjištěno porušení 

genderových stereotypů, které omezují svobodu jednotlivců a vedou  

ke znevýhodnění konkrétních žen a mužů. 

 Z následujícího grafu je patrné, že zaměstnanci nejsou přesvědčeni o tom, že muži  

a ženy mají ve firmě srovnatelné podmínky. 

 

Graf 1 - Myslíte si, že ženy i muži ve vaší společnosti mají srovnatelné podmínky? 

 

 

 

4.3 Doporučení oblasti Institucionální zajištění politiky genderové rovnosti 

Ano s výhradou 

 K reálnému a účinnému opatření týkající se institucionálního zajištění politiky 

genderové rovnosti žen a mužů je potřeba nastavit mechanismy, které v sobě 

budou obsahovat konkrétní pravidla a postupy při projevech sexuálního 

obtěžování, diskriminačního a neetického chování. S těmito pravidly/postupy 

zaměstnance seznámit již při nástupu a věnovat se jejich opětovnému opakování 

(např.: forma školení). 

 Doporučujeme zpracovat koncepční dokument, který by vedl obecná i konkrétní 

pravidla týkající se této oblasti (nulová tolerance sexuálního obtěžování, šikany  

11
13

0

ano, stejné ženy horší muži horší

Myslíte si, že ženy a muži ve vaší společnosti mají 
srovnatelné podmínky?
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a diskriminace mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi, prevence sexuálního 

obtěžování na pracovišti) – např.: závazný Etický kodex, popřípadě tyto pravidla 

začlenit do Pracovního řádu nebo Kolektivní smlouvy, s těmito pravidly vždy 

zaměstnance seznámit při nástupu. 

5 PERSONÁLNÍ POLITIKA 

Každá společnost má stanovenou personální politiku, na základě které jsou řízeni její 

zaměstnanci. Její podoba, význam a přínos se v každé firmě odvíjí od pochopení důležitosti 

lidského kapitálu jako nejcennějšího bohatství. Hodnota lidského kapitálu stoupá  

a neřešením otázek rovných příležitostí mohou firmy ztrácet svoji konkurenceschopnost. 

Znevýhodnění žen lze vnímat zejména v oblastech náboru a výběru zaměstnanců,  

ve mzdových rozdílech a ve vnitřní vertikální i horizontální mobilitě. Z pohledu personální 

politiky může koncept rovných příležitostí významně zvýšit efektivitu řízení lidských zdrojů. 

Dobrá zaměstnavatelská pověst je sama o sobě tím nejúčinnějším nástrojem k získávání  

a stabilizaci kvalitních zaměstnanců.  

Oblastí personální politiky je poměrně mnoho a každá organizace deklaruje a uplatňuje 

takové zásady a principy, které považuje ze svého pohledu za zásadní a významné. Firemní 

hodnoty jsou výrazem toho, co vedení a jednotliví členové považují za důležité a za správné. 

Na základě vymezení konceptu personální politiky a jejího vztahu k firemní strategii lze 

organizaci, která se rozhodne skutečně přijmout hodnotu genderové rovnosti, označit jako 

genderově integrovanou. Takto je označována společnost, jejíž firemní kultura a organizační 

procesy jsou nastaveny v souladu s principy rovných příležitostí, které jsou jednak uznávané, 

ale také aktivně prosazované. Žádné pohlaví nemůže být znevýhodňováno nebo naopak 

zvýhodněno. Pojem integrace, ve spojení s termínem gender, lze chápat jako spojení 

a uspořádání vztahů žen a mužů do jednoho soudržného a vyrovnané celku, kdy máme sice 

dvě odlišné skupiny, ale obě jsou pro celek velmi důležité a vyžadují specifické zacházení. 
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5.1 Nábor zaměstnanců a zaměstnankyň 

Stěžejním pilířem každé firmy jsou její zaměstnanci, a proto je proces výběru a přijímání 

pracovních sil jedním z důležitých mechanismů, který zásadně ovlivňuje chod každé firmy. 

Nejdůležitějším kritériem pro výběr zaměstnanců či zaměstnankyň je jistě jejich kvalifikace  

a pracovní zkušenosti. V současné době je však poměrně znatelný nedostatek zaměstnanců 

či zaměstnankyň na trhu práce. 

Při náborovém procesu je důležité zamezit výskytu jakýchkoliv nevhodných formulací  

či chování, dodržet rovné zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo  

na zaměstnání a je zakázána jakákoliv diskriminace, která by vedla k nerovnému přístupu žen 

a mužů na dané pracovní pozice.  

Při přijímacím pohovoru by měli být přítomni alespoň dva zástupci firmy, a to nejlépe  

ve složení muž a žena, a to důvodu snížení osobní předpojatosti. Dalším, velice vhodným 

předpokladem u výše zmíněných zástupců firmy pro výběr zaměstnanců či zaměstnankyň, je 

alespoň základní orientace a proškolení v oblasti genderové problematiky. Celý náborový 

proces by měl být dostatečně transparentní, zdokumentovaný a následně archivovaný. 

V přijímacích dokumentech by mělo být jasně uvedeno, jaké důvody vedly k přijetí či 

nepřijetí konkrétního uchazeče či uchazečky.   

Při hledání nové pracovní síly, je velice vhodné používat genderově korektní jazyk  

a vyvarovat se pojmům, které by mohly znevýhodňovat určitou skupinu uchazečů či 

uchazeček o práci. Příkladem takového inzerátu může být následující: „Do mladého kolektivu 

přijmeme kolegu.“. Z této věty jsou patrné dvě věci a to, že o starší ročníky není zájem  

a firma oslovuje pouze muže. Proto je velice důležité zamezit výskytu jakýchkoliv 

nevhodných formulací či chování během náborového procesu, aby byla dodržena rovnost při 

výběru nových zaměstnanců či zaměstnankyň. 

 

5.1.1 Souhrn zjištění - Nábor zaměstnanců a zaměstnankyň 

Lidské zdroje jsou v současné době velmi diskutovanou otázkou v každé organizaci, získat 

vhodného kandidáta, který by splňoval všechny požadavky a zároveň byl motivovaný pro 

práci, je finančně i časově náročný proces, proto je velmi důležité věnovat této činnosti 

nemalé úsilí. 

Ve společnosti NETEX, spol. s r.o. probíhá proces náboru uchazečův několika fázích. Tou 

první je vyloučení všech uchazečů, kteří nesplňují parametry. Tato činnost je svěřena 

personálnímu oddělení. Veškeré přijaté životopisy uchazečů si archivuje a vytváří si tak 

vlastní databázi potenciálních uchazečů, které v případě potřeby využijí. Dle slov jednatele 
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došlo několikrát k situaci, že uchazeč na požadovanou pozici neuspěl, ale později mu byla 

nabídnuta jiná, vhodnější. Ovšem statistika odmítnutých a přijatých uchazečů není cíleně 

nevytvářena. 

Při přijímacím pohovoru je nejčastěji jednatel společnosti, který není proškolen v oblasti 

genderové politiky. Na otázku „Jaký je průběh přijímacího pohovoru?“ odpověděl, že 

pohovor probíhá převážně za jeho účasti, někdy je pohovor veden před komisí. Rozhodující 

je skutečnost, o jakou pozici se jedná. 

 

Graf 2  - Jaký byl průběh přijímacího pohovoru? 

  

Většina zaměstnanců, kteří byli dotazování, odpověděli, že důvodem výběru jejich 

současného zaměstnavatele bylo doporučení od známé/ho, další početná skupina uvedla, že 

firma se nachází v blízkosti jejich bydliště. 

Graf 3 - Jaký byl důvod současného zaměstnavatele? 
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Hledání nových pracovních sil má na starosti personální oddělení, v ojedinělých případech  

za účasti jednatele nebo jednatelů. Nové pracovní síly přicházejí buď samy na doporučení, 

nebo společnost hledá pracovníky formou inzerátů, případně přes své webové stránky nebo 

ÚP. Z dostupných materiálů je možné konstatovat, že organizace ve svém náborovém 

procesu užívá generově korektní jazyk.  

Na otázku „Jak by měl vypadat Váš ideální uchazeč o pracovní pozici? Které schopnosti  
a zkušenosti by měl mít?“ odpověděl jednatel firmy následovně: 

„Měl by být především ochotný se naučit novým věcem. Téměř žádný zaměstnanec, kterého 

přijmeme, není schopný práce s našimi stroji a výrobními technologiemi. Dále preferujeme 

zaměstnance, kteří jsou dochvilní, spolehliví, pracovití. Na manažerských pozicích hraje 

každopádně roli také vzdělání, jazykové dovednosti a etiketa.“ 

Na otázku, zda zaměstnancům byly při náborovém procesu kladeny otázky, spojené 

s rodinou a rodinným životem, odpovědělo 18 dotazovaných (54 %), že nebyly, nicméně  

5 (4 %) zaměstnanců/kyň uvedlo, že ano. Podle slov jednatele jsou občas při přijímacím řízení 

kladeny otázky tohoto typu, jedná se však o situaci, kdy uchazeč se hlásí na pozici, která 

vyžaduje směnný provoz nebo pohotovostní službu. 

 

Graf 4 - Byly vám při přijímacím pohovoru položeny otázky spojené s rodinou a rodinným životem? 
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5.1.2 Vyhodnocení - Nábor zaměstnanců a zaměstnankyň 

Ano s výhradou 

 Nikdo ve společnosti není proškolen v oblasti generové politiky. 

 Proces získávání pracovníků je částečně formalizovaný a zaměstnavatel při výběru 

svým jazykem neupřednostňuje žádnou ze skupin. 

 Evidence přijatých a odmítnutých uchazečů je archivována k možnosti dalšího využití. 

 

5.1.3 Doporučení- Nábor zaměstnanců a zaměstnankyň 

 Pečlivě zvážit, jaké požadavky do specifikace pracovního místa zadat, čím přesněji 

se specifikuje každý z parametrů, tím méně práce budete mít potom při výběru. 

 Doporučujeme, aby si firma udělala průzkum, kolik ji náborový proces stál, jak 

kvalitní byli uchazeči, kteří z tohoto procesu vzešli, kolik času a peněz stály 

jednotlivé dílčí etapy tohoto procesu a podle toho přijmout opatření a zamyslet  

se nad vypracováním standardizovaného postupu při náboru uchazečů a uchazeček, 

např. vydefinovat, kolik pohovorů a s kým bude uchazeč či uchazečka absolvovat. 

 Doporučujeme, aby v přijímací komisi bylo více účastníků a to jak ženského, tak 

mužského pohlaví. 

 Doporučujeme zpracovávat genderové statistiky, které mapují zájem o zaměstnání 

ve společnosti a zároveň statistiky o přijatých a odmítnutých uchazečkách  

a uchazečů. 

 Doporučujeme proškolit vedení i personální oddělení v problematice genderové 

rovnosti. 

 

5.2 Propouštění a odchod zaměstnanců a zaměstnankyň 

Neoddělitelnou součástí personální politiky každé firmy je propouštění a odchod 

zaměstnanců a zaměstnankyň. Rozvázání pracovního poměru či odchod zaměstnance či 

zaměstnankyně, by měl být prováděn dle jasně a konkrétně stanovených kritérií. Z hlediska 

genderové rovnosti by k propouštění nemělo docházet z důvodu pohlaví zaměstnance či 

zaměstnankyně, věku či rodinné situace (například žena s malými dětmi, starší žena atd.).  

Zaměstnanec či zaměstnankyně se ve firmě například nemusí cítit dobře nebo může 

pociťovat určité znevýhodňování. Pokud rozvázání pracovního poměru iniciuje právě 

zaměstnanec nebo zaměstnankyně, je určitě vhodné, aby se firma snažila zjistit důvody 

takového rozhodnutí třeba prostřednictvím výstupního dotazníku. Zjištěné informace mohou 

sloužit jako podklad pro zlepšení vztahů a celkového klima na pracovišti a snížit tak možnost 

ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance či zaměstnankyně. Zjištěná data by 
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firma měla zachovat pro pozdější analýzu. Firma, která se nesnaží získat dostatečné 

informace o důvodu výpovědi, může čelit opakovaným výpovědím, aniž by znala skutečný 

důvod. V praxi se důvody propouštění či odchodu příliš neevidují a nedochází ke sledování 

toho, zda odcházejí více ženy či muži. 

 

5.2.1 Souhrn zjištění - Propouštění zaměstnanců a zaměstnankyň 

Stejně jako u každého jiného procesu, tak i u procesu odchodu/propouštění pracovníků je 

vhodné nastavit zpětnou vazbu, která bude hodnotit úspěšnost, efektivitu, i důvod jejich 

odchodu (v případě, že se jedná o vlastní iniciativu). V tomto případě je vhodným nástrojem 

např.: výstupní dotazník. Ve společnosti NETEX, spol. s r.o. probíhá při odhodu, iniciovaného 

z jakékoli strany, výstupní pohovor, který je veden s jednatelem společnosti. To, jakým 

způsobem se svými zaměstnanci organizace rozchází, přispívá mj. i k utváření image firmy 

jakožto zaměstnavatele v povědomí veřejnosti. Co se týká fluktuace, tak je ve firmě 

minimální. 

 

5.2.2 Vyhodnocení - Propouštění zaměstnanců a zaměstnankyň 

Ano s výhradou 

 Proces propouštění je částečně formalizovaný. 

 Při rozvázání pracovního poměru dochází k výstupnímu pohovoru s jednatelem 

společnosti, ovšem důvody nejsou nikde zaznamenávány. 

 

5.2.3 Doporučení-  Propouštění zaměstnanců a zaměstnankyň 

 Doporučujeme v zájmu firmy zavést monitoring a evidenci důvodu odchodu 

zaměstnanců. Dobrým nástrojem může být realizace tzv. výstupních dotazníků. 

 Doporučujeme zařadit programy na podporu odchodu zaměstnanců, zejména 

v případě, pokud odchází kvalitní zaměstnanec, tzv. Outplacement, který úzce 

souvisí se sociální odpovědností firmy a stručně jej můžeme charakterizovat jako 

program podpory propouštěným zaměstnancům. 
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5.3 Zastoupení žen a mužů ve struktuře organizace a diverzita 

Ve společnosti panuje určitá představa o tom, k jakému povolání se hodí muži a k jakému 

ženy. Společnost, rodina a vzdělávací instituce tak směřují dívky a chlapce k volbě povolání, 

které jakoby zohledňuje jejich přirozenost na základě pohlaví. Například to, že ženy jsou více 

spojovány s pečovatelskými pozicemi, kdežto muži zase s ochranářskými pozicemi, kde je 

potřeba fyzická síla. Na základě těchto zažitých stereotypů jsou pak dívky směřovány více  

do oblastí, které jsou pro ženy typické (sociální oblast, zdravotnictví – zdravotní sestry, 

školství - učitelky, sekretářky a další). Naproti tomu chlapci tendují k technickým oborům, ve 

kterých jsou ženy spíše výjimkou. Tento jev se odborně nazývá horizontální genderová 

segregace, a představuje tak vyšší koncentraci jednoho pohlaví v daném oboru, odvětví či 

povolání na trhu práce. V této souvislosti se zmiňuje termín feminizované obory, jehož 

typickým příkladem je povolání zdravotní sestry či učitelky.   

Pracovní trh se však potýká i s vertikální genderovou segregací, což znamená, že muži  

ve srovnání se ženami častěji zastávají vyšší pracovní pozici, které jsou spojeny s vyšším 

platovým ohodnocením a vyšší společenskou prestiží. Je třeba dbát na složení pracovního 

kolektivu dle genderového hlediska a to z několika důvodů. Smíšený pracovní kolektiv  

i z hlediska věkového složení, je pro firmu daleko přínosnější, co se týče kreativity  

a výkonnosti, než kolektiv, který je tvořen zástupci výhradně jednoho pohlaví a jedné věkové 

skupiny. Rovnoměrné zastoupení obou pohlaví a věkových skupin na pracovišti přispívá 

nejen k vyšší stabilitě pracovního kolektivu, ale také zvyšuje loajalitu zaměstnanců či 

zaměstnankyň vůči firmě. 

Diverzita je koncept, jehož cílem je vytvořit ve společnosti a zejména v podnikatelské sféře 

takové podmínky, které umožní všem lidem, bez ohledu na jejich individuální odlišnosti, plně 

rozvinout jejich osobní potenciál. Diverzita je klíčem ke stabilizaci pracovního kolektivu.  

Diverzita pracovního týmu a nastavení principů genderové rovnosti vede k vyšší spokojenosti 

a loajalitě zaměstnaných, pomáhá udržet kvalifikované pracovníky a tím zamezuje ztrátě 

zisků zaměstnavatele. 

 

5.3.1 Souhrn zjištění - Zastoupení žen a mužů ve struktuře organizace a diverzita 

Společnost NETEX, spol. s r.o. zaměstnává celkem 57 osob, z toho 35 (61%) je ženského 

pohlaví a 22 (39%) je pohlaví mužského. 
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Graf 5 - Poměr žen a mužů ve společnosti 

 

Vedení společnosti tvoří: 

- Ředitel společnosti  

- Vedoucí technického úseku 

- Vedoucí obchodního úseku 

- Ekonom 

- Vedoucí řízení kvality 

V případě, že budeme organizaci řadit z hlediska orientace, můžeme říci, že jde spíše  

o technický obor a technická povolání, která jsou vnímána jako vhodnější pro muže, přesto je 

ve společnosti vyšší podíl zaměstnaných žen. Podle slov jednatele je důvod následující: 

„Výroba plstěných výrobků a netkaných textilií si žádá jemné a důsledné zacházení a to se 

nám lépe osvědčilo u ženského pohlaví. Pokud však tyto schopnosti zpozorujeme u našeho 

pracovníka mužského pohlaví, stavíme je na stejné pracovní pozice jako ženy.“ 
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Graf 6 - Zastoupení mužů a žen dle jednotlivých pozic 

 

Z materiálů, které byly poskytnuty společností, se zdá, že horizontální struktura pracovních 

sil nepodléhá genderovým stereotypům, nicméně ze skupinových rozhovorů i dotazníkového 

šetření vyplynulo, že přesně polovina zaměstnanců si myslí, že jsou ve firmě profese 

rozděleny na čistě mužské a ženské a naopak polovina na to nahlíží opačně, dále mají 

zaměstnanci rozdílné vnímání toho, zda ženy a muži mají srovnatelné podmínky. 

Co se týká diskriminace, nebyla zjištěna skrytá diskriminace a společnost nabízí zaměstnání 

všem uchazečům, bez ohledu na pohlaví či věk. 

 

Graf 7 - Jsou podle vás ve firmě rozděleny profese, které jsou vnímány čistě jako „mužské“ nebo „ženské“? 
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Obrázek 1 - Organizační struktura ve společnosti 
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5.3.2 Vyhodnocení - Zastoupení žen a mužů ve struktuře organizace a diverzita 

Ano s výhradou 

 Přesto, že se společnost orientuje zejména na těžký průmysl, zastoupení žen a mužů 

ve struktuře společnosti je vyrovnané a nepodléhá genderovému stereotypu. 

 Z fokusních rozhovorů i dotazníkového šetření se zaměstnanci i zaměstnankyněmi 

vzešlo, že se nikdo necítí být v jakémkoli ohledu diskriminován. 

 Společnost postupuje korektně a nabízí práci všem uchazečům a uchazečkám  

o zaměstnání bez ohledu na věk či pohlaví. 

 

5.3.3 Doporučení - Zastoupení žen a mužů ve struktuře organizace a diverzita 

 V zájmu firmy doporučujeme zakomponovat do svých firemních procesů normy 

sloužící k hodnocení osob. 

 Doporučujeme zpracovat dokument, který bude podrobně popisovat náplň práce 

jednotlivé pozice. 

 Doporučujeme zabudovat koncept rovných příležitostí do firemních procesů. 

 

5.4 Kariérní růst a cirkulace zaměstnaných osob, zastupitelnost 

Možnost rovnocenného kariérního postupu mužů a žen, by měla být jasně definována  

dle předem stanovených pravidel, která by měla být písemně zakotvena v personální politice 

firmy. Celý proces povyšování zaměstnanců či zaměstnankyň se tak stane transparentním  

a firma eliminuje možnost být obviňována z upřednostňování určitých skupin zaměstnanců  

či zaměstnankyň. Povědomí o možnosti kariérního postupu má kladný vliv na zaměstnance  

či zaměstnankyně a jejich identifikaci s firmou.  

Ve společnostech se vyskytuje poměrně často termín „skleněného stropu“, který představuje 

neviditelnou bariéru v kariérním postupu žen na vyšší či nejvyšší řídící pozice. Opačným 

jevem je termín „skleněný výtah“, který se vyskytuje na pracovištích, která jsou obsazována 

hlavně ženami. Pokud se na tomto pracovišti vyskytuje muž, jeho kariérní postup bývá 

mnohem rychlejší, než postup stejně či lépe kvalifikovaných ženy. 

 

5.4.1 Souhrn zjištění- Kariérní růst a cirkulace zaměstnaných osob, zastupitelnost 

Kariérní růst zaměstnance může být ovlivněn několika faktory, patří sem například 

schopnosti, dovednosti, talent a výkonnost. Tyto aspekty jsou buď vrozené, nebo je částečně 

zaměstnanec může ovlivnit, ovšem jsou i faktory, které nemůže přímo ovlivnit, avšak může 



 

 

30 

 

ovlivnit přístup jeho nadřízeného, sem patří například motivace, která je nutná ze strany 

vedení, manažera apod. 

Ve společnosti NETEX, spol. s r.o. vychází kariérní růst jednotlivých zaměstnanců ze systému 

hodnocení výkonnosti, který není ve firmě standardizován a v případě, že k němu dojde, 

impuls dává vedoucí zaměstnanec. Dle slov jednatele je kariérní postup možný u každé 

pozice ve firmě, přesto z dotazníkového šetření vyplynulo, že většina zaměstnanců se 

domnívá, že nemá možnost kariérního růstu, na druhou stranu si jsou zaměstnanci vědomi, 

že v případě uvolnění pracovního místa, společnost hledá jako první z řad stávajících 

pracovníků. 

Z hlediska zastupitelnosti pracovníků THP je vedena tabulka, kde jsou napsaní pracovníci, jak 

se navzájem zastupují, tzn. při řešení plánované dovolené ne nutno brát v potaz, aby vždy 

jeden z pracovníků byl přítomen. U dělnických profesí zastupitelnost určuje nadřízený 

pracovník. 

 

5.4.2 Vyhodnocení - Kariérní růst a cirkulace zaměstnaných osob, zastupitelnost 

Ano s výhradou 

 Rovnocenný kariérní postup mužů a žen není jasně definován dle předepsaných 

pravidel, společnost nemá postup zakotvený v žádném vnitrofiremním předpisu. 

 Většina zaměstnanců se domnívá, že nemá možnost kariérního postupu. 

 V případě, že se uvolní pracovní místo, jako první se hledá nástup z řad stávajících 

zaměstnanců. 

 Zastupitelnost není popsána v žádném interním dokumentu. 

 

5.4.3 Doporučení- Kariérní růst a cirkulace zaměstnaných osob, zastupitelnost 

 Doporučujeme ztransparentnit možnost kariérního růstu, nastavit objektivní 

kritéria (soubor jasně určených schopností a dovedností pro jednotlivé 

zaměstnance nebo skupiny zaměstnanců, popsat podmínky jednotlivých pracovních 

pozic, požadavky na jejich vzdělání a další podmínky), která budou jasně definovat 

kariérní růst. Dobrým příkladem může být směrnice o kariérní politice. 

 Doporučujeme do interních dokumentů vnést úkony vztahující se k zastupitelnosti. 
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5.5 Rozvoj a vzdělávání 

Možnost vzdělávání v oblasti osobnostního a pracovního rozvoje zaměstnanců či 

zaměstnankyň ze strany zaměstnavatele bývá vnímáno velice kladně z hlediska hodnocení 

kvality zaměstnavatele v očích stávajících a potenciálních zaměstnanců či zaměstnankyň. 

Vzdělávání a vůbec povědomí o možnosti vzdělávání by mělo být přístupné všem 

zaměstnancům a zaměstnankyním bez rozdílu pohlaví, věku či rasy. V některých případech 

může být složitější motivovat starší zaměstnance či zaměstnankyně, nicméně i tito 

zaměstnanci a zaměstnankyně mají právo na vzdělání a většinou se zúčastní. Prostřednictvím 

vzdělávání dochází k obnově a udržení kvality pracovních a osobních kompetencí, proto by 

mělo být v zájmu firmy oslovit co nejvíce zaměstnanců a zaměstnankyň, aby se zúčastnili. 

Mnoho firem využívá možnosti dotačních programů vzdělávání zaměstnanců, které jsou 

hrazené z rozpočtu České republiky a z Evropské unie.  

 

5.5.1 Souhrn zjištění - Rozvoj a vzdělávání 

Všichni zaměstnanci společnosti mají možnost vzdělávání, nebyla prokázána jakákoli 

diskriminace vůči pohlaví, věku či pracovního zařazení, ovšem přístup ke vzdělávání záleží  

na subjektivním pohledu a povaze člověka, který už není v kompetenci zaměstnavatele. 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců probíhá na všech úrovních podniku, od zaměstnanců 

výkonné složky, přes obchodní zástupce, manažery, až po ředitele. Vzhledem k tomu, že 

vzdělávání pracovníků stojí podnik nemalé peníze, snaží se využívat různých dotačních 

programů, jako je třeba: 

 Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti NETEX, spol. s r.o.; školení jsou 

určena pro všechny zaměstnance a jsou zaměřena na následující oblasti: 

 - Účetní, ekonomické a právní kurzy 

 - Měkké a manažerské dovednosti 

 - Technické a jiné dovednosti  

 

 Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II; konkrétně Školení na výrobu hlukové 

izolace STRUTO  

Společnost nemá prozatím zpracovanou směrnici, která by se týkala vzdělávání zaměstnanců 
a v žádných interních dokumentech se k tomuto tématu nevyjadřuje.  
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5.5.2 Souhrn zjištění – Adaptační procesy 

Přizpůsobování novým podmínkám, v nové práci, neboli adaptace, je proces, který se může 

výrazně podílet na dalším setrvání nového pracovníka ve firmě. Společnost NETEX, spol. s r.o. 

se snaží nově příchozím zaměstnancům vytvořit vhodné podmínky pro jejich začlenění  

a uvědomuje si, že u každého nováčka adaptace probíhá jinak. 

Na otázku: „Jak by měl vypadat Váš ideální uchazeč o pracovní pozici? Které schopnosti  

a zkušenosti by měl mít?“, jednatel společnosti odpověděl následovně:  

„Měl by být především ochotný se naučit novým věcem. Téměř žádný zaměstnanec, kterého 

přijmeme, není schopný práce s našimi stroji a výrobními technologiemi. Dále preferujeme 

zaměstnance, kteří jsou dochvilní, spolehliví, pracovití. Na manažerských pozicích hraje 

každopádně roli také vzdělání, jazykové dovednosti a etiketa.“ 

 

5.5.3 Souhrn zjištění - Mentoring 

Společnost NETEX, spol. s r.o. praktikuje ve firmě mentoring, ale nemá žádný univerzální 

postup a probíhá tzv. volnou formou. Nový zaměstnanec, případně stávající, který mění 

pracovní zařazení, si prostřednictvím svého mentora osvojuje různé nové znalosti  

a dovednosti. Výběrem vhodného mentora, kterého vybírá většinou jednatel společnosti 

nebo nadřízený pracovník, dává firma najevo určitému zaměstnanci důvěru. Tento proces je 

výhodný časově, finančně a posiluje firemní kulturu, která je pro dlouhodobé a úspěšné 

fungování firmy zásadní. 

 

5.5.4 Vyhodnocení - oblast Rozvoj a vzdělávání 

Ano s výhradou 

 Zaměstnanci se pravidelně účastní kurzů a školení v rámci nových pracovních 

postupů, praktik, předpisů, zákonů ale také pro rozšíření své kvalifikace. Všichni 

zaměstnanci ve firmě mají možnost vzdělávání, nebyla prokázána jakákoli 

diskriminace vůči pohlaví, věku či pracovního zařazení. 

 Společnost nemá zpracovanou směrnici týkající se vzdělávání zaměstnanců  

a zaměstnankyň. 

 Společnost hradí náklady spojené se vzděláváním a snaží se využívat dotačních 

programů. 

 



 

 

33 

 

5.5.5 Doporučení pro oblast Rozvoj a vzdělávání 

 Doporučujeme zpracovat směrnici pro vzdělání. 

 Doporučujeme provést s novým zaměstnancem vstupní pohovor a vytvořit program 

adaptace. 

 Doporučujeme nastavit systém mentoringu. 

 

5.6 Spravedlivé odměňování 

Na trhu práce České republiky se uchazeči či uchazečky o zaměstnání mohou běžně setkat 

s genderovou diskriminací týkající se nerovnosti platového či mzdového ohodnocení práce. 

Nerovné platové ohodnocení mužů a žen se týká všech pracovních odvětví, přičemž 

v některých je rozdíl vyšší. Přímá úměra platí i v případě pozice či vzdělání, což znamená, že 

platový rozdíl roste se stupněm vzdělání a se zastávanou pozicí. Nerovnoměrné platové 

ohodnocení však znamená porušení některého z antidiskriminačních opatření: stejné 

pracovní příležitosti pro všechny nehledě na pohlaví, stejný plat za stejnou práci.  

Rovné platové ohodnocení mužů a žen za stejnou práci je jedním ze základních principů 

rovnoprávnosti na trhu práce. Pokud si ženy v produktivním věku vydělají méně než muži, 

mají ve stáří nižší důchody a jsou tak ve vyšším věku více vystaveny riziku chudoby, k čemuž 

přispívá i skutečnost, že naděje dožití žen je vyšší než u mužů. Platové podmínky mezi 

zaměstnancem či zaměstnankyní a zaměstnavatelem jsou písemně stanoveny v pracovní 

smlouvě, přičemž tyty podmínky nesmí být diskriminační. Pokud by se tak stalo, 

zaměstnavatel, dle § 265 a násl. Zákoníku práce, zodpovídá za škodu, která vznikla 

v důsledku diskriminačního jednání zaměstnanci či zaměstnankyni.  

V praxi se uchazeči či uchazečky o zaměstnání mohou setkat se dvěma typy diskriminace,  

a to s diskriminací přímou a nepřímou. K přímé diskriminace dochází tehdy, když za stejnou 

práci je jedna skupina ohodnocena nižší odměnou, než skupina druhá. Nejběžnějším 

příkladem je právě rozdílné ohodnocení na základě pohlaví, kdy muž ve většině případů 

dostane vyšší odměnu než žena. Nepřímá diskriminace nastává, když zaměstnavatel 

postupuje podle na první pohled neutrálně vypadajícího pravidla, avšak v závěru je jedna 

skupina, kterou mohou tvořit zástupci jednoho pohlaví, zaměstnaných odměňována 

nevýhodněji. K nepřímé diskriminaci na základě pohlaví také dochází při používání odlišných 

pravidel, která upravují odměňování dvou různých prací stejné hodnoty. 

Snahou firmy by mělo být zabránění diskriminace a to nejlépe stanovením jasné platové 

politiky, kde bude zakotven spravedlivý a transparentní systém ohodnocování. Dále by 

platová politika měla obsahovat kritéria pro zvyšování platu a systému, který umožňuje 

klasifikovat práci stejné hodnoty. Zaměstnavatel by měl průběžně sledovat a porovnávat 

odměny, které jsou vypláceny zaměstnancům či zaměstnankyním. Měl by sledovat ukazatele, 
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na základě kterých jsou odměny vypláceny a vést o tom náležitou dokumentaci. Pokud firma 

zjistí nějaké nesrovnalosti, je dobré snažit se to aktivně zlepšit.  

Image firmy, která se zajímá o rovné platové ohodnocení na trhu práce, roste. Taková firma 

má větší šanci na získání a udržení kvalitních zaměstnanců či zaměstnankyň, kteří si budou 

vážit pracovního místa, neboť jistě ocení rovnocenný přístup, který není samozřejmostí. 

Zaměstnanci či zaměstnankyně budou motivováni k vyšší pracovní výkonnosti či loajalitě. 

Proto je vhodné tuto skutečnost uvádět v inzerátech volných pracovních míst, které firma 

zveřejňuje. 

V současné době mohou být právě benefity rozhodujícím faktorem při výběru 

zaměstnavatele. Nabízené benefity by měly být stanoveny tak, aby uspokojovaly reálné 

a rozdílné potřeby zaměstnanců či zaměstnankyň. Proto by se ve firmách měly opakovaně 

zjišťovat potřeby zaměstnanců a reálné využití benefitů v praxi. Z hlediska genderové 

perspektivy se zkoumá, zda mají obě pohlaví rovnocenný přístup k benefitům, a zda některé 

aktivity mohou být čerpány pouze muži, ženami či rodiči. Možnost využívat firemní benefity 

by měly být stanoveny tak, aby reflektovaly reálné časové a osobní možnosti zaměstnanců či 

zaměstnankyň. Znevýhodněnou skupinou mohou být v tomto případě ženy, u kterých se 

předpokládá větší časová vytíženost související s péčí o rodinu (děti, rodiče). Benefity by 

měly být dostatečně komunikovány mezi zaměstnance/kyně tak, aby věděli, co firma 

poskytuje. 

 

5.6.1 Souhrn zjištění - Platová transparentnost 

Jednou z klíčových oblastí při prosazování rovných příležitostí žen a mužů je rovné 

odměňování. Ve společnosti NETEX, spol. s r.o. postupují dle Zákoníku práce. Z rozhovoru, 

realizovaným s vedením společnosti, bylo zjištěno, že zaměstnanci nemají 13. plat, výše platu 

je uvedena ve mzdovém výměru v souladu s kolektivní platnou smlouvou. Ke mzdě mohou 

být vypláceny odměny, které navrhuje přímý nadřízený a schvaluje ředitel společnosti. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že zaměstnanci ve firmě, jsou se svým platovým 

ohodnocením spíše nespokojeni, než spokojeni. V případě nespokojenosti dostali 

zaměstnanci další otázku: „Uveďte prosím, co by pro vás bylo přínosem?“ Kromě očekávané 

odpovědi, že vyšší mzda, se objevily odpovědi jako týden dovolené navíc či rozšířená nabídka 

benefitů. Z toho můžeme usuzovat, že se nemusí striktně jednat jen o výši platu, ale zřejmě 

by zaměstnance uspokojila i jiná forma ohodnocení. 
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Graf 8 - Jste spokojeni s odměňováním za vámi vykonanou práci? 

 

A současně více než polovina respondentů uvedla, že pociťují rozdíl při odměňování  

na pozicích stejné nebo srovnatelné náplně práce.  

 

Graf 9 - Pociťujete rozdíl při odměňování na pozicích stejné nebo srovnatelné náplně práce? 

 

Většina dotázaných se domnívá, že žena na stejné pracovní pozici není ohodnocena stejně 

jako zaměstnanec mužského pohlaví. 
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ano ne

Jste spokojeni s odměňováním za vámi vykonanou práci?
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1

ano ne nevím

Pociťujete rozdíl při odměňování na pozicích stejné nebo 
srovnatelné náplně práce?
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Graf 10 - Myslíte si, že žena na stejné pracovní pozici bere stejný plat jako muž? 

 

 

Doporučujeme dodržovat zásady rovného odměňování v rámci rovných příležitostí. 

 

5.6.2 Souhrn zjištění - Benefity 

Společnost nabízí svým zaměstnancům následující benefity: 

o závodní stravování 

o zdravotní volno 

o týden dovolené navíc 

o možnost nákupu v kantýně 

o zvýhodněné ceny našeho zboží 

Na otázku: „Nabízí váš zaměstnavatel benefity? A jaké?“, většina dotazovaných odpověděla, 

že ne. Tento fakt nám vysvětlil jednatel společnosti následovně: „Zaměstnanci berou tyto 

záležitosti jako samozřejmost, neboť je poskytuje mnoho firem.“  

 

 

6

18

ano ne

Myslíte si, že žena na stejné pracovní pozici bere stejný plat 
jako muž?
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Graf 11 - Nabízí váš zaměstnavatel benefity pro zaměstnance? 

 

 

5.6.3 Souhrn zjištění – Dovolená 

Společnost NETEX, spol. s r.o. nabízí všem zaměstnancům 4 týdny řádné dovolené  

za kalendářní rok. Jak bylo zmíněno výše, jedním z firemních výhod je, že zaměstnanci mají 

týden dovolené navíc. V případě, že zaměstnanec chce mít v určitý termín dovolenou, vypíše 

dokument, tzv. dovolenku, kterou, v případě souhlasu, svým podpisem schvaluje přímý 

nadřízený. Přehled čerpání plánované řádné dovolené eviduje personální pracovnice  

v tabulce – Plán ŘD. 

 

5.6.4 Vyhodnocení oblasti Spravedlivé odměňování 

Ne 

 Oblast Platová transparentnost nelze zcela posoudit z genderového hlediska, 

každopádně z dotazníkového šetření vyplynulo, že většina zaměstnanců  

a zaměstnankyň není spokojena s odměňováním za svou práci a pociťuje rozdíl  

při odměňování na pozicích stejné nebo srovnatelné náplně práce. 

 Společnost poskytuje zaměstnanecké benefity a zaměstnanci a zaměstnankyně mají 

nízké povědomí o jejich poskytování, nicméně z hlediska genderové perspektivy mají 

obě pohlaví rovnocenný přístup k benefitům. 

 Při plánování dovolených není diskriminována žádná skupina zaměstnanců či 

zaměstnankyň a je umožněno spravedlivé rozvržení plánu dovolených, které má  

na starosti vždy nadřízený pracovník. 

 

7

17

ano ne

Nabízí váš zaměstnavatel benefity pro zaměstnance? 
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5.6.5 Doporučení- Spravedlivé odměňování 

 Doporučujeme provést anonymní šetření u všech zaměstnanců společnosti ohledně 

celkového ohodnocení a rovného ohodnocení na pozicích stejné nebo srovnatelné 

náplně práce. 

 Doporučujeme zapracovat do interních směrnic (např. pracovní řád) mechanismus 

pro podání stížností/rozporu na výši své odměny, pokud má zaměstnanec  

či zaměstnankyně obavy, že za stejnou práci, stejné hodnoty pobírá nižší plat než 

jeho kolega či kolegyně na stejné pracovní pozici. 

 Doporučujeme udělat průzkum ohledně spokojenosti stávajících benefitů. 

 Doporučujeme, do jakéhokoli interního předpisu či dokumentu zavést spravedlivý  

a transparentní systém na hodnocení zaměstnanců a popsat kritéria pro zvyšování 

platu. 

 

5.7 Slaďování rodinného a pracovního života 

Problematika rovných příležitostí je velmi úzce spojena s oblastí harmonizace práce a rodiny. 

V obecnějším pojetí je vzrůstající napětí mezi pracovním a rodinným životem spojeno se 

změnami klíčových institucí, jako je rodina, sociální stát a trh práce, na němž jsou 

předmětem našeho zájmu zaměstnavatelské organizace. Jejich strategie a přístup jsou 

ovlivňovány více hledisky, která jsou rozhodující pro jejich směřování. Mezi klíčové aspekty 

podílející se na vzniku rizik nerovnováhy mezi prací a rodinou lze zařadit proces masivního 

vstupu žen na pracovní trh. V důsledku výše uvedených požadavků trhu práce, který 

preferuje pružnost a adaptabilitu, zaměstnavatelé logicky preferují ty jedince, u kterých 

nepředpokládají pečovatelské závazky a domácí povinnosti. 

Společnosti přijímají na organizační úrovni potřebné strategie, které většinou mají 

charakteristiku ad – hoc modelů. Jejich přístup je zřetelně ovlivněn vymezením dělby práce 

mezi ženou a mužem, což znamená automatické spojování rodinných a pečovatelských 

potřeb se ženami. Na konkrétní podobu strategií se dále vážou organizačně specifické 

podmínky a okolnosti, jako např. velikost firmy, dostupnost flexibilních režimů a možnosti 

řešení jejich komplikací, aktuální vnitrofiremní personální situace, možnost zastupitelnosti, 

firemní kultura a pracovní vztahy, důvěra a systém nastavené komunikace, ale také osobní 

zkušenosti odpovědné osoby za tuto oblast (např. personalisty/tky) a podíl pracovnic  

v reprodukčním věku na pracovní síle, což jsou potenciální žadatelky o změnu pracovních 

podmínek. 

Drtivá většina zaměstnanců či zaměstnankyň v průběhu života řeší otázky slaďování 

rodinného a pracovního života. V rámci genderové otázky by mělo být zkoumáno, zda nejsou 



 

 

39 

 

určité skupiny zaměstnanců či zaměstnankyň diskriminovány. Mezi tyto skupiny patří 

nejčastěji ženy – matky, osoby starší 50 let (převážně ženy). 

 

5.7.1 Souhrn zjištění - Pracovní doba a flexibilní formy práce 

Zaměstnanci společnosti vykonávají svou činnost ve třísměnném provozu, z pohledu 

zaměstnavatele se jedná o nástroj pro zvýšení výrobní kapacity či udržení provozu. Pracovní 

doba činní 37,5 hodin týdně, přičemž přestávky na jídlo a oddech se do této doby 

nezapočítávají. Pracovní aktivita vyžaduje přestávky, které jsou pro všechny zaměstnance 

stanoveny jednotně. 

Ve společnosti jsou 3 zaměstnanci, kteří pracují na zkrácený úvazek, vzhledem k činnosti 

výroby, kterou se společnost zabývá, nelze zkrácený pracovní režim poskytnout všem. Mzda 

zaměstnanců, pracujících na zkrácený úvazek je nižší vzhledem k tomuto rozvržení. 

Od 1. 1. 2018 je součástí Kolektivní smlouvy tzv. zdravotní volno (sickdays), které umožňuje 

zaměstnancům čerpat volno po dobu 3 dnů s náhradou 100% průměrné mzdy. Dny lze 

čerpat jednotlivě nebo v kombinaci s pracovní neschopností. 

Práce na plný úvazek, nejlépe na dobu neurčitou, stále ještě v České republice představuje 

nejčastější přijatelnou formu zaměstnání. Ovšem vlivem globalizace se společenské 

preference postupně mění a tak již dnes řada firem přistupuje, v zájmu sladění pracovního  

a rodinného života a celkové spokojenosti svých zaměstnanců, k flexibilnímu pracovnímu 

režimu, který v mnoha ohledech přináší ideální řešení. 

  

5.7.2 Souhrn zjištění - Management mateřské a rodičovské (Podpora aktivního 

otcovství vč. rodičovské) 

V České republice nastupují na mateřskou a rodičovskou dovolenou převážně ženy, proto 

problematika zaměstnávání rodičů a sladění pracovního a osobního života se týká zejména 

jich. Přesto počty mužů, kteří každoročně nastupují na mateřskou nebo rodičovskou 

dovolenou, stoupají. Společnost NETEX, spol. s r.o. se doposud nesetkala se situací, kdy by 

muž požádal o uvolnění z tohoto důvodu. V případě, že nastane situace, ve které bude chtít 

zaměstnanec bez rozdílu pohlaví, nastoupit na MD nebo RD, ze strany společnosti mu 

nebude bráněno a bude podpořen. Ve firmě není vytvořený systematický program na 

podporu rodičů na mateřské nebo rodičovské dovolené. 
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5.7.3 Souhrn zjištění - Age managementu ve vztahu ke genderu 

V České republice můžeme očekávat změny ve věkové a pracovní struktuře obyvatelstva, 

které souvisejí s jeho stárnutím, proto je nezbytné nebo přinejmenším vhodné zavádět  

ve firmách (a nejen tam) jistá opatření. Jako reakce na problematiku stárnutí populace se 

rozvinul koncept Age management, který taková opatření nabízí. 

Age management představuje komplexní nástroj řízení, který je postaven na zohlednění 

věku, schopností a potenciálu pracovníků. V praxi to znamená, že by organizace měla 

přijmout taková opatření, aby pracovník měl možnost využít svůj potenciál a nedocházelo 

k situaci, kdy je znevýhodněn kvůli svému věku. 

Zaměstnavatel aplikující koncept Age managementu přispívá k harmonizaci pracovních 

vztahů a pracovního prostředí. Úkolem společnosti, potažmo personálního oddělení je, 

uvědomit si, že každý z pracovníků je v jiné životní fázi (dané věkem) a podle toho k tomu 

přistupovat. Protože péče o absolventa bez praxe bude jiná než o zkušeného pracovníka 

v předdůchodovém věku. Nicméně o obě skupiny je důležité pečovat a využít potenciálu, 

který firmě přináší. Aktivity Age managementu je třeba přizpůsobit také různým typům 

povolání a cílům nejen firemním, ale také osobním. 

Ve společnosti NETEX, spol. s r.o. neexistuje interní dokument, který by se touto 

problematikou zabýval, ale dle slov jednatele, se snaží tyto principy v praxi aplikovat. 

Příkladem toho, jak využít potenciálu, zkušeností a dovedností staršího zaměstnance/kyně, 

může být situace, kdy nastoupí nový pracovník, většinou mladý, bez praxe, tomu je 

vysvětlena náplň práce a zároveň přidělen tzv. mentor (většinou se jedná o staršího 

zaměstnance/kyni, který/á dostává důvěru a zodpovědnost od svého nadřízeného nebo 

jednatele). Výběrem vhodného mentora firma dává najevo, že si váží zkušených lidí v týmu. 

Co se týče Age managementu, je firemní kultura i personální politika společnosti z hlediska 

věku a genderu nastavena neutrálně a nediskriminačně. 

Z následující tabulky a grafu je patrné, že pracovníci nejsou rozvrženi rovnoměrně a nejvíce 

jich připadá do skupiny 31 – 54 let (67% z celkového počtu všech zaměstnaných). 

Tabulka 2 - Věková struktura zaměstnanců společnosti dle pohlaví 

  

 

věk muž žena 

do 30 let 3 2 

31 - 54 let 8 29 

54 let a více 10 3 
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Graf 12 - Věková struktura zaměstnanců společnosti 

 

 

5.7.4 Souhrn zjištění - Podmínky (nejen) pro pečující osoby 

Společnost se snaží, na základě individuální domluvy s jednatelem společnosti, případně se 

svým nadřízeným, poskytnout změnu režimu týkající se pracovní doby a vytvářet tak 

podmínky pro pečující osoby. Jedná se zejména o úpravu režimu při směnném provozu a 

zkrácený pracovní úvazek. Strategii, která by se touto problematikou zabývala, společnost 

zpracovanou nemá. 

 

5.7.5 Souhrn zjištění - Poskytování péče o děti (nejen) předškolního věku 

Společnost se snaží, na základě individuální domluvy s jednatelem společnosti, případně se 

svým nadřízeným, poskytnout změnu režimu týkající se pracovní doby a vytvářet tak 

podmínky pro osoby pečující o děti (nejen) předškolního věku. Jedná se zejména o úpravu 

režimu při směnném provozu a zkrácený pracovní úvazek. Strategii, která by se touto 

problematikou zabývala, společnost zpracovanou nemá. 

 

5.7.6 Souhrn zjištění - Možnosti dopravy do zaměstnání 

Z fokusních rozhovorů bylo zjištěno, že zaměstnanci společnosti se dopravují do zaměstnání 

výhradně na své náklady. 
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5.7.1 Vyhodnocení - Slaďování práce a osobního života 

Ano s výhradou 

 V případě potřeby, společnost umožňuje úpravu pracovní doby, ovšem na základě 

domluvy s nadřízenou osobou nebo jednatelem. 

 Součástí Kolektivní smlouvy je tzv. zdravotní volno (sickdays), které umožňuje 

zaměstnancům čerpat volno po dobu 3 dnů s náhradou 100% průměrné mzdy.  

 Zaměstnanecká struktura z hlediska věkového složení je nevyrovnaná, společnost 

nemá zpracovaný dokument, který by řešil problematiku Age managementu, 

nicméně firemní kultura i personální politika je v tomto ohledu nastavena neutrálně  

a nediskriminačně. 

 Společnost nemá vytvořený systematický program na podporu rodičů na mateřské,  

či rodičovské dovolené, ale pokud zaměstnanec požádá, firma se mu snaží vytvořit 

podmínky, formou úpravy pracovní doby či úpravy směnného provozu tak, aby mohl 

pečovat o osobu blízkou či dítě. 

 Společnost svým zaměstnancům nenabízí možnost svozu firemním autem  

do zaměstnání. 

 

5.7.2 Doporučení pro oblast Slaďování práce a osobního života 

 Zjistěte, jaká je současná situace v oblasti sladění práce a soukromého života  

ve vaší organizaci (např.: na základě dotazníku vytvořte seznam hlavních problému 

a potřeb v oblasti slaďování). Na tyto skutečnosti doporučujeme reagovat a snažit 

se najít takové řešení, které bude vyhovovat všem stranám. 

 Doporučujeme zvážit možnost poskytování dalších úvazků a promyslet systém 

jejich poskytování, jelikož pro úspěšné využívání flexibilních forem práce je 

důležité, aby na sebe potřeby firmy a potřeby zaměstnaných navazovaly: částečné 

úvazky či zaměstnávání rodičů na mateřské a rodičovské dovolené formou brigád 

nebo jiných úvazků mohou pomoci pokrývat náročnější období pracovních špiček. 

 Doporučujeme věnovat se problematice Age managementu, zpracovat strategii  

pro její řízení a na základě věkové struktury zaměstnaných osob vypracovat 

prognózu vývoje v jednotlivých skupinách a přijmout tomu odpovídající opatření. 

 Doporučujeme, zajistit podporu aktivního rodičovství a zaměřit se na rozšíření 

poskytovaných benefitů v této oblasti: 

 

 Spolupráce se školami či školkami. 

 Spolupráce s jinými zařízeními, starající se o děti, např.: v době prázdnin 

(příměstské tábory, dětské tábory, otevřené školky, dětské skupiny atd.). 
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 Finanční příspěvky na akce pořádané pro rodiče s dětmi (kroužky, tábory, 

vstup do zoo, aquaparků, atd.). 

 Na základě domluvy s více organizacemi z areálu vytvořit vlastní firemní 

školku či dětskou skupinu. 

 Poskytnou pracovní volno s náhradou mzdy v ojedinělých případech 

(doprovod rodinného příslušníka ze zdravotních důvodů, doprovod 

postiženého). 

 

5.8 Pracovní cesty a dlouhodobé pracovní cesty 

Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance či zaměstnankyni na dobu nezbytné potřeby  

na pracovní cestu jen na základě dohody se zaměstnancem či zaměstnankyní. Pracovní 

cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance či zaměstnankyně zaměstnavatelem 

mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle 

pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal. 

 

5.8.1 Souhrn zjištění – Pracovní cesty a dlouhodobé pracovní cesty 

Z šetření ve společnosti vyplývá, že na pracovní cesty nejčastěji jezdí pouze jednatel 

společnosti, případně obchodní zástupci. 

 

5.8.2 Vyhodnocení oblasti Pracovní cesty a dlouhodobé pracovní cesty 

Ano 

 

5.8.3 Doporučení - Pracovní cesty a dlouhodobé pracovní cesty 

 Vzhledem k výše uvedenému je oblast Pracovní cesty a dlouhodobé pracovní cesty 

bez konkrétního doporučení. 
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6 KULTURA ORGANIZACE 

Kultura firmy představuje jakýsi soubor norem, hodnot, zásad a přístupů, které jsou ve firmě 

udržovány a sdíleny jako obecné vzorce jednání a chování. Firemní kultura má vliv na to, jaké 

ve firmě panuje prostředí, má vliv na vzájemnou komunikaci a delegování úkolů. Firemní 

kultura určuje vnější vystupování firmy ke svému okolí, vytváří určitou image o firmě 

navenek. V některých případech se může skutečná image uvnitř organizace zásadně 

odlišovat od té veřejně předkládané. 

Společnosti by se měli snažit vytvářet přátelské a příjemné pracovní prostředí, aktivně 

pracovat s politikou týkající se rovných příležitosti a rozmanitosti pracovního kolektivu, 

neboť i to ovlivňuje, jaká firemní kultura bude. Akceptování rovných příležitostí z hlediska 

genderu ve firemní kultuře a případné postihy v důsledku překročení stanovených pravidel, 

tak může výrazně snížit možnost sexuálního obtěžování, diskriminace či šikany na základě 

pohlaví, věku či rasy zaměstnanců/kyň. 

Znakem dobré firemní kultury je nastavení standardních procesů, které stanovují postup  

při řešení stížností zaměstnanců či zaměstnankyň a určují postihy vůči těm, kteří se dopustili 

nevhodného chování. Pokud jsou jasně stanoveny procesy pro řešení pracovněprávních 

vztahů mezi zaměstnanci či zaměstnankyněmi a zaměstnavatelem, dochází ke zlepšení  

a transparentnosti komunikace v rámci firmy, což pozitivně ovlivňuje firemní kulturu. V rámci 

prevence může firma zařadit do vzdělávání zaměstnanců či zaměstnankyň i téma obtěžování, 

takže v případě stížností všichni vědí, kam nebo na koho se mohou obrátit.  

V procesu budování kultury firmy by měli být klíčoví zaměstnanci vtaženi do procesu 

strategie dalšího rozvoje firmy. Pouhá skutečnost, že se vedení firmy zajímá o názory svých 

zaměstnanců, přispívá velice pozitivně k budování přátelské a otevřené firemní kultuře, 

neboť vytváří atmosféru důvěry. Firemní kulturu nelze nařídit ani vynutit, proto tím 

nejlepším příkladem je chování samotného vedení firmy.  

 

6.1 Komunikace 

6.1.1 Souhrn zjištění - Obecně – komunikační strategie, využívání genderově 

korektního jazyka, institucionálně ukotvená kontrola užívání jazyka, 

obrazové materiály 

Firemní komunikaci můžeme rozdělit na dva dvě kategorie a to na interní komunikaci, která 

probíhá uvnitř podniku mezi jednotlivými zaměstnanci a externí, která představuje 

komunikaci firmy se svým okolím jako např.: s dodavateli, se zákazníky nebo potenciálními 



 

 

45 

 

zákazníky. Podnik využívá všech druhů komunikačních způsobů a to elektronickou formu, 

písemnou nebo ústní. Z materiálů, které jsme měli k dispozici je patrné, že strategie  

ve společnosti NETEX, spol. s r.o. není z hlediska používání generově korektního jazyka 

jednotná. 

6.1.1.1 Souhrn zjištění - Interní komunikace 

V dnešní době mají firmy zájem na dobré informovanosti svých zaměstnanců a není tomu 

jinak i ve společnosti NETEX, spol. s r.o. Podnik k interní komunikaci využívá následující 

komunikační formy: 

 Ústní forma – např.: výrobní porady, porady s vedením společnosti, konzultace 

 Písemná forma – např.: nástěnka 

 Elektronická forma – komunikace nejčastěji prostřednictvím emailů 

Komunikační spojku mezi dělnickými profesemi a vedením představují nejčastěji vedoucí 

svých úseků (výrobní, obchodní, ekonomický, úsek řízení kvality), kteří přenáší pracovníkům 

požadavky, úkoly a cíle a naopak k vedení firmy předává výsledky a požadavky.  

Ve společnosti není zavedená technologie intranetu pro počítačové sítě. 

Při rozhovoru se zaměstnanci bylo potvrzeno, že zaměstnanci jsou s přenosem informací 

spokojeni a nejčastěji se je dozvídají od nadřízeného nebo z nástěnky. Zásadní změny jsou 

oznámeny a řešeny na výrobních poradách a poradách vedení organizace 

 

6.1.1.2 Souhrn zjištění - Externí komunikace a spolupráce 

Komunikační politika, která ve firmě probíhá, v sobě zahrnuje veškeré typy komunikace, 

prostřednictvím kterých se snaží podnik přimět zákazníka ke koupi nabízeného výrobku. 

Jedná se o osobní komunikaci se zákazníky, reklamu, sponzoring, komunikaci s masovými 

médii, atd. 

Společnost se účastní různých veletrhů, má reklamu na služebních autech, billboardech 

(pronájem reklamní plochy na golfovém turnaji v Janově), je jedním ze sponzorů projektu 

„Betula“, inzeruje reklamu v nezávislém týdeníku PRINCIP Děčín, 2x ročně poskytuje finanční 

dar Mendelově Univerzitě v Brně, svými výrobky podporuje celou řadu projektů – firma 

věnovala materiál pro tvorbu akustických panelů, čímž přispěla ke vzniku diplomové práce; 

dále poskytla tkalcovskému muzeu „Dům Pod Jasem“ materiály na výrobky výtvarné  

a řemeslné výroby; umělecké škole v Teplicích taktéž věnovala materiál na výrobu. 

Společnost je po rekonstrukci webových stránek. 
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6.1.2 Vyhodnocení oblasti Komunikace 

Ano s výhradou 

 Ve společnosti je vypracovaný systém interní a externí komunikace, který zohledňuje 

potřeby zaměstnanců a vyhovuje oběma stranám. 

 Jazyk, který se při oslovování (webové stránky, interní dokumenty) používá, není 

genderově korektní. 

 

6.1.3 Doporučení oblasti Komunikace 

 Doporučujeme, aby byla vytvořena a zdokumentována komunikační strategie, 

z které bude každý rok vycházet komunikační plán. 

 Doporučujeme zvážit možnost zavedení intranetu. 

 Doporučujeme ve všech dokumentech užívat genderově korektní jazyk 

(na webových stránkách, i v některých interních a externích dokumentech). 

 Doporučujeme zveřejnit skutečnost, že se společnost zaměřuje na rovné příležitosti 

mužů a žen ve společnosti. 

 

6.2 Vztahy 

6.2.1 Souhrn zjištění - Vztahy – hierarchické, rozhodovací procesy, kolegiální týmové, 

síťování 

Organizace podniku je vytvořena na základě organizačních struktur – mechanismu, který 

koordinuje a řídí působení členů podniku. Ve společnosti NETEX, spol. s r.o. pracuje  

55 zaměstnanců (21) a zaměstnankyň (34), z toho 3 osoby ve vedení společnosti (2 jednatelé 

a 1 představitel vedení systému kvality a environmentálního systému), 13 osob pracuje jako 

THP a 41 osob pracuje na dělnických pozicích. 

Spokojenost zaměstnanců a vztahy, které se utváří na všech úrovních, výrazně ovlivňují 

dosahování stanovených cílů organizace. Pracovní vztahy ve smyslu nadřízený – podřízený 

upravují nejrůznější právní předpisy jako Zákoník práce, Pracovní řád, vnitřní předpisy 

organizace nebo Listina základních práv a svobod. V dobře fungující organizaci by mělo 

docházet k dodržování zákonů a dalších předpisů ze strany zaměstnavatele, posléze  

i vedoucích pracovníků, jakožto účinná prevence konfliktů. Kolegiální vztahy jsou ovlivněny 

vnějším prostředím, hodnotami každého zaměstnance/kyně a řadě dalších věcí, jsou  

tzv. symetrické, ale v čem nejsou symetrické je vztah k vedoucí/nadřízené osobě, proto je 

třeba klást důraz také na rovný přístup vedení. V případě, že všechny výše zmíněné faktory 
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jsou v rovnováze, může podnik v tomto ohledu očekávat skutečnou a dlouhodobou 

spokojenost zaměstnanců, jejich vyšší motivaci, produktivitu a loajalitu. 

Dle slov některých zaměstnanců, s kterými byla vedena skupinová diskuze, jsou vztahy  

ve společnosti velmi dobré a dobré. Pouze jeden respondent odpověděl, že vztahy hodnotí 

jako chvalitebné. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že v případě problému, by se 

zaměstnanci s důvěrou obrátili na své kolegy či nadřízené. 

 

6.2.2 Souhrn zjištění - Přístup k politice rovných příležitostí 

Z dosavadního šetření je možné konstatovat, že společnost NETEX, spol. s r.o. uplatňuje 

takové zásady a principy, které se snaží přibližovat ke genderové rovnosti. K formálnímu 

přijetí politiky rovných příležitostí do praxe je zapotřebí přijmout řadu opatření, která budou 

zakotvena ve vnitrofiremním předpisu organizace.  

Bylo prokázáno, že žádný ze zaměstnanců společnosti nemá pocit přímé ani skryté 

diskriminace.  

 

6.2.3 Souhrn zjištění - Pracovní prostředí a sexuální obtěžování 

Sexuální obtěžování je určitá forma diskriminace mužů a žen, které nemusí být jen sexuálně 

motivované projevem náklonnosti jednoho pohlaví k druhému, ale nástrojem 

k systematickému snižování sociálního statusu. Často jde o snížení sociálního postavení skrze 

urážky, sexuálně podbarvené poznámky, fyzický kontakt a další. Každý případ takového 

projevu je individuálního charakteru a tak není možné ani zákonem postihnout všechny 

situace. Nicméně je na zaměstnavateli, aby vytvořil účinné mechanismy, které výše 

popsaným modelům chování zabrání. V prvním kroku je potřeba popsat co se vlastně  

pod pojmem sexuální obtěžování skrývá a jako další vytvořit směrnici, která stanoví postup 

při jejím porušení a sankce. Vhodným nástrojem pro implementaci těchto zásad je školení. 

Jak již bylo zmíněno, společnost NETEX, spol. s r.o. usiluje o vytvoření přátelského, 

motivujícího prostředí bez forem jakékoli diskriminace. Z dotazníkových šetření i rozhovorů 

se zaměstnanci a zaměstnankyněmi vyplynulo, že na pracovišti panují přátelské vztahy, 

přesto 4 dotazovaní (z celkového počtu 24) zaznamenali nežádoucí chování. Z toho tři lidé 

uvedli, že podle nich problém nebyl řádně řešen a jeden člověk uvedl, že se situace týkala 

zvýhodňování mužů. 

 



 

 

48 

 

6.2.4 Vyhodnocení oblasti Vztahy 

Ano 

 Vztahy ve společnosti, na všech úrovních, jsou hodnoceny jako dobré, během 

realizace genderového auditu se neprokázalo, že by se zaměstnanci nebo 

zaměstnankyně společnosti setkali s různým druhem diskriminace nebo jakýmkoli 

druhem negativního chování. 

 Společnost NETEX, spol. s r.o. uplatňuje takové zásady a principy, které se snaží 

přibližovat genderové rovnosti. 

 

6.2.5 Doporučení pro oblast Vztahů 

 K formálnímu přijetí politiky rovných příležitostí do praxe, doporučujeme, vnést 

řadu opatření, která budou zakotvena ve vnitrofiremním předpisu organizace 

(např.: Politika firmy aj.). O těchto předpisech pravidelně informovat svoje 

zaměstnance/kyně např.: školení. 

 Doporučujeme zpracovat směrnici, která bude popisovat určité druhy negativního 

chování/obtěžování a postup při jejím porušení a sankce (např.: Etický kodex) 

 

6.3 Společenská odpovědnost (CSR) 

Podstatou společenské odpovědnosti firmy je nalezení a neustálé udržování rovnováhy mezi 

ekonomickým, sociálním a environmentálním aspektem podnikání. CSR je odrazem názoru, 

že i firmy, mají nést díl odpovědnosti za blaho společnosti, ochranu životního prostředí, 

udržitelný rozvoj a uvážlivé využívání neobnovitelných zdrojů. Podnikatelské subjekty už 

nejsou vnímány pouze jako ekonomické jednotky, ale začínají hrát i roli občanskou a sociální. 

* V ekonomické složce se pozornost soustřeďuje na etické kodexy, transparentnost  

a odmítnutí korupce, férové podnikatelské praktiky, principy správného řízení (Corporate 

Governance), ochranu duševního vlastnictví, vztahy se zákazníky, dodavateli, investory atd. 

* V sociální oblasti stojí systém odpovědnosti na aktivitách zajišťujících ochranu práv 

pracovníků, jejich zdraví, bezpečnost a profesní rozvoj. Sleduje se také dodržování lidských 

práv, zákaz diskriminace, zákaz dětské práce apod. Vážně míněná sociální odpovědnost má 

směřovat k úzké spolupráci mezi společností a jejími zaměstnanci, zákazníky, dodavateli, 

zájmovými sdruženími a veřejností s cílem zlepšení kvality života a pracovních a životních 

podmínek. Propracovaný systém sociální odpovědnosti získává také stále větší váhu  

v rozhodování pracovních sil o budoucím zaměstnavateli a hraje podstatnou roli v procesu 

motivování zaměstnanců. 
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* Základem environmentálního rozměru společenské odpovědnosti je nepochybně efektivně 

zavedený a funkční systém environmentálního řízení (EMS), který pomáhá řídit dopady 

aktivit firmy a jejích výrobků či služeb na životní prostředí. Systém umožňuje odhalit 

environmentální rizika a příležitosti ke zlepšení, definovat cíle a cesty k jejich dosažení.  

 

6.3.1 Souhrn zjištění - Společenská odpovědnost (CSR) a dobrovolnictví 

Společnost NETEX, spol. s r.o. se řadí ke společensky odpovědným firmám, které se snaží být 

transparentní, zohledňovat potřeby svých zaměstnanců, přispívat k udržitelnému rozvoji  

a celkově napomáhat ke zlepšení stavu společnosti v rámci i nad rámec svého komerčního 

působení. Jelikož koncept společenské odpovědnosti firem nemá danou jednotnou definici, 

čeho by se měla týkat, je založena zcela na dobrovolnosti dané organizace. Společnost 

NETEX, spol. s r.o. v mnoha ohledech naplňuje tuto strategii, zajímá se o životní prostředí, 

má dokonce zpracovanou tzv. Politiku životního prostředí, ve které se zavazuje 

k odpovědnosti plnění požadavků environmentálního charakteru (viz. příloha č. 5), je 

součástí projektu „Zelená firma“ (viz. příloha č. 6 - ekologická likvidace firemních i 

zaměstnaneckých elektrospotřebičů a baterií), co se týká sociální oblasti, snaží se rozvíjet 

lidský kapitál, pečuje o zdraví a bezpečnost zaměstnanců.  

 

6.3.1.1 Souhrn zjištění - Spolupráce se školami 

Společnost NETEX, spol. s r.o. se řadí k firmám, které spolupracují se školami. Základním, 

středním i vysokým školám poskytuje materiál, studentům prostory a zkušenosti. 

 

6.3.1.2 Souhrn zjištění - Spolupráce s NNO 

Společnost NETEX, spol. s r.o. do svých aktivit neřadí pravidelnou spolupráci s NNO, jedná se 

spíše o jednorázové akce, jako například projekt BETULA – Krušnohorský regionální projekt, 

který řeší vliv stanovištních a stresových faktorů na vitalitu břízy v imisní oblasti. 

 

6.3.1.3 Souhrn zjištění - Nastavení sponzoringových aktivit 

NETEX, spol. s r.o. poskytuje Mendelově Univerzitě v Brně 2x ročně finanční dar. 
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6.3.1.4 Souhrn zjištění - Dobrovolnictví zaměstnanců 

Dobrovolnické aktivity samotných zaměstnanců či firmy jako celku podpořeny nejsou, 

zaměstnanci/kyně nejsou členy dobrovolnických spolků či sdružení. Společnost se nesetkala 

s případem dobrovolnictví svých zaměstnanců/kyň, avšak pokud by se toto vyskytlo, ráda 

jednotlivé zaměstnance podpoří. 

 

6.3.2 Vyhodnocení oblasti Společenská odpovědnost (CSR): 

Ano  

 Společnost, svými produkty nebo finančními dary, podporuje celou řadu subjektů. 

 Organizace naplňuje představu společensky odpovědné firmy v ekonomické, sociální  

i environmentální oblasti, ale dokument, který by se přímo zabýval politikou CSR 

firma zpracovaný nemá. 

 

6.3.3 Doporučení pro oblast Společenská odpovědnost (CSR)  

 Doporučujeme zpracovat dokument/zprávu, týkající se společenské odpovědnosti, 

který/á by vymezil/a firemní postoje a názory a následně by se přistoupilo 

k ověření zprávy CSR certifikovaným auditorem. 
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7 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ 

Genderový audit realizovaný ve společnosti NETEX, spol. s r.o. probíhal po dobu tří měsíců  

a to od června do srpna roku 2018. Za toto období byla nashromážděna celá řada interních 

dokumentů, které byly průběžně analyzovány a archivovány. Dále proběhlo několik jednání 

s vedením společnosti, přičemž z každého jednání byl vyhotoven zápis. Doplňující informace 

byly řešeny elektronickou nebo telefonickou komunikací. Se zaměstnanci společnosti 

auditorský tým zrealizoval dotazníkové šetření, na základě kterého pak byly vytvořeny 

osnovy otázek pro jednotlivé rozhovory. Dalším, ze způsobů, kterým auditorský tým získával 

informace, bylo pozorování běžného chodu firmy. 

Vedení společnosti i řadoví zaměstnanci přistoupili k auditu se vstřícností, otevřeností  

i ochotou.  

Z výsledků realizovaného auditu můžeme konstatovat, že společnost svým chováním 

v mnoha ohledech naplňuje politiku rovných příležitostí žen a mužů, jako odpovědný podnik 

uspokojuje požadavky nejen zákazníků, ale také dalších osob, s nimiž v rámci své výrobní 

činnosti spolupracuje – zaměstnanci i dodavatelé. Pozitivně tak působí na celou společnost  

a usměrňuje svůj vliv na životní prostředí. 

Na závěr jsou shrnuty nejpodstatnějších doporučení pro zlepšování a rozvoj rovných 

příležitostí: 

 Viditelněji se prezentovat v oblasti rovných příležitostí – webové stránky, interní 

dokumenty, propagační materiály (např.: program na podporu rovných příležitostí, 

etický kodex, politika firmy, metodika Age managementu, koncepce na podporu 

méně zastoupeného pohlaví apod.…). 

 

 Zpracovat strategii řízení lidských zdrojů a nastavení personálních procesů,  

ztransparentnit rovnost v přístupu, rovnost v podmínkách, rovnost ve výsledcích 

(např.: vnitrofiremní směrnice, která by zjednodušila a zkonsolidovala všechna 

doporučení a ustanovení týkající se zásad rovných příležitostí a rovného zacházení 

mužů a žen v oblasti zaměstnání do jedné). Vést pro tento cíl pravidelná školení  

pro všechny zaměstnance společnosti. 

 

 Doporučujeme, aby v přijímací komisi bylo více účastníků a to jak ženského, tak 

mužského pohlaví. 
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 Doporučujeme přijmout opatření a zamyslet se nad vypracováním standardizovaného 

postupu při náboru uchazečů a uchazeček, např. vydefinovat, kolik pohovorů a s kým 

bude uchazeč či uchazečka absolvovat. 

 

 Doporučujeme používat genderově citlivý jazyk v interních dokumentech,  

ve formulářích, propagačních materiálech i webových stránkách. 

 

 Pomocí zaměstnaneckých výhod je pro společnost jednodušší přilákat a hlavně udržet 

si kvalitní zaměstnance. Doporučujeme, aby pracovníci byli lépe informováni o tom, 

jaké jim společnost nabízí benefity a provést anketu spokojenosti zaměstnanců se 

stávajícími benefity. 

 

 Doporučujeme pečlivě popsat politiku kariérního růstu a informovat své zaměstnance 

o kariérních příležitostech, které se ve firmě nacházejí. Pro toto záměr doporučujeme 

zpracovat směrnici o kariérní politice. 

 

 Pečlivě popsat a specifikovat jednotlivé pracovní pozice, jejich náplň, ohodnocení, 

obsazenost, za účelem větší transparentnosti spravedlivého odměňování 

a srovnatelných podmínek žen a mužů pracujících na totožných pozicích. Jako nástroj 

by mohl sloužit vnitřní předpis o hodnocení a odměňování zaměstnanců. 

 

 Zpracovat strategii pro řízení Age managementu, která by reflektovala postupně  

na narůstající potřebu obměny lidských zdrojů. 

 

 Vzdělávat vedoucí zaměstnance v oblasti rovných příležitostí, rozšířit v organizaci 

povědomí o politice respektující zásady rovných příležitostí mezi všechny 

zaměstnance (provádět pravidelná školení, která by informovala zaměstnance  

o svých možnostech v případě šikany, diskriminace, sexuálního obtěžování). 

Popřemýšlet o zavedení systému „kniha přání a stížností“, která může mít formu 

knižní vazby, nebo schránky či prostřednictvím internetu „tzv. elektronická kniha 

přání a stížností“. 
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Přílohy: 

1) Potvrzení o absolvování genderového auditu 

2) Proč realizovat genderový audit 

3) Vyhodnocení dotazníků 

4) Příklady dobré praxe 

Poznámka: 

V textu jsou z důvodu zachování významu v některých případech uvedena slova: zaměstnanci, 

dotázaní, uchazeči či všichni. Tato slova jsou myšlena jako souhrnné označení pro muže  

i ženy současně. 
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Příloha č. 1  - Potvrzení o absolvování genderového auditu 

 

POTVRZENÍ O ABSOLVOVÁNÍ GENDEROVÉHO AUDITU 

 

 

Ve společnosti NETEX spol. s r. o. byl proveden genderový audit 

v rámci projektu 

„Realizace genderových auditů – PP Projekty s.r.o.“ 

registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006197. 

 

 

Genderový audit proběhl v období březen – květen 2018. 

 

 

Společnost PP PROJEKTY s.r.o. uděluje společnosti NETEX spol. s r. o. značku: 

Společnost NETEX spol. s r. o. – prošla genderovým auditem. 

 

 

 

 

 

 

 

Genderový audit proběhl podle Standardu Genderového auditu, verze č. 2, březen 2016. 
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Příloha č. 2 - Proč realizovat genderový audit 

(Informace pro zaměstnavatele/lky) 

Co je genderový audit?  

Genderový audit je typem sociálního auditu, díky jehož realizaci organizace získá prvotní 

informace o stavu genderové rovnosti a také doporučení, jak v zavádění genderové rovnosti 

dále postupovat.  

Při realizaci genderového auditu jsou analyzovány vnitřní organizační procesy a struktura 

organizace z genderové perspektivy. To znamená, že se sleduje, jakými způsoby se jedná se 

zaměstnankyněmi a zaměstnanci ve vztahu k jejich pohlaví a předpokládaným společenským 

rolím, a jaký má případná odlišná perspektiva vliv na jejich pozici, možnost růstu, ohodnocení 

a další. Jsou tedy identifikovány kritické oblasti a bariéry. Je sledován a vyhodnocován 

pokrok a jsou dávána doporučení ke zlepšení fungování organizace v otázce genderové 

rovnosti, a to v široké škále oblastí (např. slaďování pracovního a rodinného života, 

nediskriminační nábor zaměstnanců/kyň, předcházení sexuálnímu obtěžování na pracovišti 

apod.).  

Pozornost auditorů/rek je zaměřena především na vnitřní prostředí organizace, není však 

opomíjeno ani sledování dopadů její činnosti na okolí.  

 

Pro koho je genderový audit určen?  

Genderový audit je určen všem zaměstnavatelům/kám44, kteří:  

 chtějí svým zaměstnancům/kyním nabídnout kvalitní zázemí a příjemné pracovní prostředí;  

 chtějí mít jistotu, že při zacházení se zaměstnanci/kyněmi dodržují platnou legislativu, 

především Antidiskriminační zákon (č. 198/2009 Sb.) a související;  

 chtějí zvýšit motivaci, výkonnost a efektivitu práce svých zaměstnanců/kyň; 

 chtějí být v lepší pozici při získávání kvalitních zaměstnanců/kyň a zároveň snížit náklady na 

nábor nových pracovníků/ic;  

 chtějí zvýšit zisky organizace v dlouhodobém horizontu;  

 chtějí zlepšit dobré jméno své organizace.  

 

Jak probíhá genderový audit?  

Realizace genderového auditu vzniká na základě poptávky organizace, která má být 

auditována. S auditovanou organizací je před realizací auditu sepsána dohoda o realizaci 
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auditu, která upravuje mimo jiné nakládání s daty, která auditorský tým v průběhu realizace 

auditu sesbírá. Délka průběhu genderového auditu se odvíjí od velikosti a typu auditované 

organizace, zpravidla však trvá 1-3 měsíce.  

Na začátku realizace auditu se sejde auditorský tým s vedením organizace. Na této schůzce si 

zejména ujasní průběh a časový harmonogram auditu (tj. předpokládanou délku trvání 

jednotlivých aktivit auditu, jako je například období realizace rozhovorů se 

zaměstnanci/kyněmi na pracovišti), oblasti realizace genderového auditu a další. Vedení 

organizace pověří kontaktní osobu, která bude auditorskému týmu podporou při dodávání 

potřebných materiálů, zprostředkování kontaktů na zaměstnance/kyně, se kterými bude 

realizován rozhovor apod.  

Pro možnost sledování postupu v dosahování cílů se doporučuje genderový audit zopakovat 

vždy v intervalu 3 let.  

! Genderový audit je zhodnocením současného stavu organizace a jeho provedení je tak bez 

přijetí konkrétních návazných opatření nedostačující. 

 

Jaké jsou výstupy genderového auditu?  

o Závěrečná zpráva z auditu, ve které je vždy popsáno zadání pro realizaci 

genderového auditu a způsob jeho plnění. Nedílnou a podstatnou součástí je také 

shrnutí výsledků auditu, včetně doporučení ke změně v jednotlivých auditovaných 

oblastech.  

o Závěrečná schůzka s vedením Vaší organizace, kde auditorský tým představí 

Závěrečnou zprávu.  

o Potvrzení o absolvování genderového auditu.  

o Možnost návazné spolupráce s auditorskou organizací, např. vytvoření Akčního 

plánu, jehož cíle budou navazovat na doporučení, která vyplynula z genderového 

auditu.  

 

Proč je potřeba realizovat genderové audity?  

Míra zaměstnanosti žen dosahuje v České republice pouze 61,8 % (zatímco míra 

zaměstnanosti mužů 78,1%). V roce 2040 by české ekonomice mohlo při pokračování 

současného demografického trendu chybět až 550 tisíc pracujících. Zvýšení zaměstnanosti 

žen by mohlo tuto hrozbu pomoci zvládnout. 
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Zvýšení nízké zaměstnanosti žen ve věku 20–40 let na trhu práce o 10 p. b., může vést ke 

snížení deficitu PAYG penzijního systému o více než 10 mld. Kč/rok, což představuje více než 

třetinu každoročního deficitu během následujících 20–30 let. 

Ženy mají větší kupní sílu než muži. Ženy v ČR každý týden rozhodnou o nákupech v objemu 

o 9 miliard Kč vyšším než muži. Porozuměním svým zákaznicím by společnosti mohly získat 

konkurenční výhodu. 

Ženy představují z celkové skupiny potenciálních talentů polovinu. Společnosti by se měly 

snažit o získání největších talentů, bez ohledu na pohlaví. Změny nelze dosáhnout 

jednotlivými opatřeními, ale systémovým přístupem, který nabízí například genderový audit. 

Diverzifikované týmy jsou efektivnější. Byla prokázána korelace (nikoli přímá souvislost) mezi 

značně lepší výkonností organizace a vyšším podílem žen v jejím řídícím výboru, při dosažení 

prahové hodnoty minimálního počtu 3 žen z 10 osob. 

Ztráta zaměstnance/kyně a přijetí/zaškolení nového/é zaměstnance/kyně stojí organizaci 

nemalé finanční prostředky, včetně nákladů spojených se sníženou produktivitou 

bezprostředně po jeho/jejím náboru. Genderový audit nabízí nástroje, jak fluktuaci 

zaměstnanců/kyň snížit. 
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Příloha č. 3 - Vyhodnocení dotazníků 

Přijímání do zaměstnání 

Otázka č. 1 – Jaké je Vaše pohlaví? 

 

 

 

Otázka č. 2 - Jaké je vaše pracovní zařazení? 
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Otázka č. 3 - Jaký byl důvod výběr současného zaměstnavatele? 

 

Dva lidé uvedli více odpovědí. Pod zařazením „Jiné“ byly uvedeny následující důvody - ranní 

směna, nutnost zaměstnání.  

 

 

Otázka č. 4 – Na jakém základě jste nastoupili do firmy? Jeden zaměstnanec uvedl dvě 

odpovědi. 

 

Jeden zaměstnanec uvedl dvě odpovědi. Pod zařazením „Jiné“ byly uvedeny následující 

důvody: nutnost zaměstnání, úřad práce. 

 

1

11

8
6

Dobré jméno Doporučení Firma v okolí Jiné

Jaký byl důvod výběr současného zaměstnavatele?

3
5

1

13

3

Reference Životopis Inzerát Doporučení Jiné

Na jakém základě jste nastoupili do firmy?
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Otázka č. 5 - Jaký byl průběh přijímacího pohovoru? 

 

Pod zařazením „Jiné“ bylo uvedeno následující - vedoucí, prohlídka firmy. 

 

 

Otázka č. 6 - Byly vám při přijímacím pohovoru položeny otázky spojené s rodinou  

a rodinným životem? Pokud ano, jaké? 

 

U dvou dotazovaných bylo uvedeno, že byli u přijímacího pohovoru dotazováni na rodinu. 

 

  

17

2
0 1

3
1

Jednatel Přijímací
komise

Ústí pohovor
i praktická

zkouška

Vícekolový
pohovor

Jiné Bez odpovědi

Jaký byl průběh přijímacího pohovoru?

5

18

1

ano ne bez odpovědi

Byly vám při přijímacím pohovoru položeny otázky spojené s 
rodinou a rodinným životem?
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Vzdělávání a kariérní růst 

 

Otázka č. 1 - Máte možnost kariérního postupu v rámci společnosti? Pokud ano, popište 

možnosti. 

 

 

 

Otázka č. 2 - Podporuje váš zaměstnavatel studium na VŠ, VOŠ s vidinou pomoci  
ve společnosti dostat se na vyšší pozici? 

. 

 

 
  

3

21

ano ne

Máte možnost kariérního postupu v rámci společnosti?

4

19

1

ano ne nevím

Podporuje váš zaměstnavatel studium na VŠ, VOŠ s vidinou 
pomoci ve společnosti dostat se na vyšší pozici?
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Otázka č. 3 - V případě uvolnění vyšší pracovní pozice ve společnosti, hledá zaměstnavatel 

nového pracovníka z řad svých zaměstnanců? 

 

 

 

Otázka č. 4 - Informuje společnost své zaměstnance o volných pracovních pozicích  

ve společnosti a výběrových řízeních na tyto pozice? Pokud ano, jakým způsobem? 

 

Zaměstnanec, který uvedl ano, dále specifikoval, že společnost informuje o volných 

pracovních pozicích a že jsou dále obsazovány na doporučení. 

 

 

19

5

ano ne

V případě uvolnění vyšší pracovní pozice ve společnosti, 
hledá zaměstnavatel nového pracovníka z řad svých 

zaměstnanců?

10

14

ano ne

Informuje společnost své zaměstnance o volných pracovních 
pozicích 

ve společnosti a výběrových řízeních na tyto pozice? Pokud 
ano, jakým způsobem?
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Hodnocení a odměňování 

Otázka č. 1 - Jste spokojeni s odměňováním za vámi vykonanou práci? Pokud ne, uveďte 

prosím, co by pro vás bylo přínosem?  

 

Zaměstnanci uvedli, že by pro ně přínosem vyšší mzda; více dovolené; benefity. 

 

 

Otázka č. 2 - Pociťujete rozdíl při odměňování na pozicích stejné nebo srovnatelné náplně 

práce? 

 

 

 

10

14

ano ne

Jste spokojeni s odměňováním za vámi vykonanou práci?

15

8

1

ano ne nevím

Pociťujete rozdíl při odměňování na pozicích stejné nebo 
srovnatelné náplně práce?
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Benefity ve společnosti 

Otázka č. 1 – Nabízí váš zaměstnavatel benefity pro zaměstnance? Pokud ano, tak jaké? 

 

 

Pokud ano, tak jaké? 

 

 

 

 

 

  

7

17

ano ne

Nabízí váš zaměstnavatel benefity pro zaměstnance?

6

4

příspěvek na obědy zdravotní volno

Pokud ano, tak jaké?
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Pokud ano, podle čeho jsou benefity rozdělovány?   

. 

 

 

 

Pokud ano, jakým způsobem jste informováni o možných benefitech? 

. 

 

 

 

 

 

 

20

2
1 1

bez odpovědi kolektivní smlouva plošně profesní výkonnost

Pokud ano, podle čeho jsou benefity rozdělovány?  

20

2 2

bez odpovědi kolektivní smlouva porady

Pokud ano, jakým způsobem jste informováni o možných 
benefitech?
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Pokud ano, byla provedena anketa spokojenosti zaměstnanců s nabízenými benefity? 

 

 

Flexibilita pracovních režimů 

Otázka č. 1 - Nabízí váš zaměstnavatel možnost využití flexibilních pracovních režimů? 

 

 

 

 

4

9
11

ano ne bez odpovědi

Pokud ano, byla provedena anketa spokojenosti 
zaměstnanců s nabízenými benefity?

15

7

2

ano ne bez odpovědi

Nabízí váš zaměstnavatel možnost využití flexibilních 
pracovních režimů?
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Otázka č. 2 - Vychází váš zaměstnavatel vstříc osobním potřebám zaměstnanců? (stanovení 

směn, dovolených, při pracovních cestách). 

 

U dvou dotazovaných bylo uvedeno, že zaměstnavatel vychází vstříc jen při dovolené. 

 

 

Pracovní prostředí a vztahy 

Otázka č. 1 - Myslíte si, že ženy a muži ve vaší společnosti mají srovnatelné podmínky? 

 

 

 

22

1 1

ano ne bez odpovědi

Vychází váš zaměstnavatel vstříc osobním potřebám 
zaměstnanců? 

11
13

0

ano, stejné ženy horší muži horší

Myslíte si, že ženy a muži ve vaší společnosti mají 
srovnatelné podmínky?
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Otázka č. 2 - Jsou podle vás ve firmě rozděleny profese, které jsou vnímány jako čistě 

"mužské" nebo čistě "ženské"? 

 

 

 

Otázka č. 3 – Myslíte si, že žena na stejné pracovní pozici bere stejný plat jako muž? 

 

 

 

 

12 12

ano ne

Jsou podle vás ve firmě rozděleny profese, které jsou 
vnímány jako čistě "mužské" nebo čistě "ženské"?

6

18

ano ne

Myslíte si, že žena na stejné pracovní pozici bere stejný plat 
jako muž?
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Otázka č. 4 - Existuje ve vaší firmě etický kodex či firemní směrnice plnící formou etického 

kodexu, která má za cíl předcházet konfliktním situacím na pracovišti? 

 

 

 

 

Otázka č. 5 - Obsahují firemní předpisy zákaz sexuálního obtěžování na pracovišti? 

 

 

 

3

21

ano ne

Existuje ve vaší firmě etický kodex či firemní směrnice plnící 
formou etického kodexu, která má za cíl předcházet 

konfliktním situacím na pracovišti?

1

23

ano ne

Obsahují firemní předpisy zákaz sexuálního obtěžování na 
pracovišti?
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Firemní kultura 

Otázka č. 1 -  Jak jste informováni o dění ve společnosti? (Někteří zaměstnanci uvedli více 

možností.) 

 

 

Otázka č. 2 - Vyskytla se ve vaší společnosti šikana, diskriminace či sexuální obtěžování? 

Pokud ano, uveďte, jak byl problém řešen. 

 

 

U odpovědí ano bylo dále specifikováno: 1x zvýhodňování mužů, 3x problém nebyl řešen. 

 

1 1 1 1

19

6

3 3

email facebook interní
letáky

intranet nadřízený nástěnka webové
stránky

bez
odpovědi

Jak jste informováni o dění ve společnosti? 

4

7

10

3

ano ne bez odpovědi nevím

Vyskytla se ve vaší společnosti šikana, diskriminace či 
sexuální obtěžování?
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Příloha č. 4 – Příklady dobré praxe 

 

Příklady dobré praxe ve společnosti NETEX, spol. s r.o. 

1. Společnost umožňuje pracovat na zkrácený úvazek a poskytuje svým zaměstnancům 

zdravotní volno v rozsahu 3 dnů. 

 

2. Ve společnosti je větší podíl zaměstnaných žen a to 35 (61%) ku 22 (39%). 

 

3. Společnost podporuje, svými výrobky, pracovními prostory i finančními příspěvky, 

základní, střední, vysoké školy i samotné absolventy. 

 

4. Společnost podporuje Krušnohorský regionální projekt „BETULA“. 
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