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KDO JSME A CO DĚLÁME 
 
Nevládní nezisková organizace Gender Studies, o.p.s., byla založena jako nadace v Praze v bytě socioložky 
Jiřiny Šiklové v roce 1991. Od roku 1998 je obecně prospěšnou společností. Gender Studies slouží jako 
informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách rovnosti žen a mužů a jejich postavení ve společnosti.  
 
Prostřednictvím specifických projektů a zakázek aktivně ovlivňujeme změny týkající se rovných příležitostí v 
různých oblastech, jako jsou například trh práce, veřejná a státní správa, rodinná politika, antidiskriminace 
apod. Naše bezplatná právní poradna je otevřena veřejnosti, čelící diskriminaci z důvodu pohlaví a/nebo věku a 
slaďování rodinného a pracovního života.  
Sloužíme i jako konzultační centrum pro zaměstnavatele v oblasti rovných příležitostí a slaďování osobního a 
pracovního života 
 
Pořádáme konference, přednášky a diskuse s mládeží, vydáváme publikace a expertízy, organizujeme mediální 
kampaně a pravidelně i oslavy Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů 19. června.  
Prosazujeme rovné příležitosti mezi politickou reprezentací, mj. i účastí v poradních orgánech vlády a 
ministerstev.  
Prostřednictvím členství v národních i mezinárodních sítích se podílíme na prosazování rovných příležitostí 
v širším, i  mezinárodním kontextu.  
Knihovna Gender Studies, o.p.s., informační centrum a archiv českého ženského hnutí spravuje rozsáhlou 
kolekci knih, periodik a multimédií. Je největší knihovnou svého druhu v zemích střední a východní Evropy. 
 
Najdete nás také na youtube.com na kanálu GenderStudiesPraha a na Facebooku jako Gender Studies, o.p.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/results?search_query=Gender+Studies+Praha&sa=X&spell=1&search=Search&oi=spell
http://www.facebook.com/GenderStudiesPraha?ref=hl


 

GENDER STUDIES, o.p.s. A ROK 2011 
 
Jako každý rok, i rok 2011 byl pro Gender Studies, o.p.s. velmi nabitý a plný různorodých aktivit. I když jsme se 
v posledních letech soustředili převážně na problematiku rovnosti žen a mužů na trhu práce, ani ostatní 
genderová témata nenecháváme stranou. Rok 2011 přinesl pro organizaci nové téma gender a rozvoj. Díky 
projektu, který koordinovala mezinárodní síť KARAT, se nám podařilo otevřít diskuzi mezi NNO o problematice 
genderového rozměru rozvojové spolupráce. V roce 2011 bylo velmi diskutované také téma porodní péče. 
V publikaci Tělo v rukách společnosti jsme se zaměřili i na další oblasti reprodukčních práv, jako jsou nucené 
sterilizace či problematika sexuální výchovy na školách.  
 
V roce 2011 jsme oslavili dvacáté výročí Gender Studies - bylo to již v roce 1991, kdy v bytě socioložky Jiřiny 
Šiklové organizace vznikla. Její zakladatelka je dodnes členkou správní rady a podílí se na jejím rozvoji. U 
příležitosti oslav dvacátého výročí proběhla diskuze o vývoji feminismu a genderových studií v České republice. 
Ačkoliv se všechny diskutující shodly, že za dvacet let se krajina genderových studií a feminismu změnila k 
nepoznání a že došlo k etablování oboru i rozšíření obecného povědomí o genderových otázkách, nebyl to 
vývoj jednoduchý či jednoznačně progresivní. Jak poznamenala Marie Čermáková, ředitelka Sociologického 
ústavu Akademie věd ČR, „prosazení genderu a feminismu mělo dílčí úspěchy, ale vždy, když se vymění vláda, 
jsme zase na začátku, všechno je pryč. Ne další generace, ale tatáž generace musí dělat znova a znova a znova 
totéž, je to hrozně náročné, to téma udržet."  
Kreativity jsme si užili při vytváření časopisu G-bod, který jsme k dvacátému výročí vydali a můžete si jej 
zakoupit v našem knihkupectví a Gender Studies tak finančně podpořit. Najdete zde témata, na která většinou 
v projektech nezbývá kapacita, přesto je považujeme za velmi důležitá: ženy a bezdomovectví, sexualita ve 
stáří, různé feministické přístupy k prostituci apod. Vše doplněno vizuálním materiálem od feministických 
umělkyň.  
 
Vedle genderové rovnosti jsme v roce 2011 otevírali téma stáří, diskriminace na základě věku, kloubení péče o 
děti s péčí o osobu blízkou. Někteří zaměstnavatelé v ČR se již věnují problematice sladění práce a péče o malé 
dítě, soustředí se tedy pouze na rodiče, téma skloubení práce a péče pro osoby, které se starají o osobu 
blízkou, ať už nemocné rodiče či partnera nebo partnerku, je pro ně pole neorané. Přitom zahraniční výzkumy 
dokazují, že skloubit péči o nemocného rodiče a práci je těžší než skloubit práci s péčí o dítě.  
 
V roce 2011 se nám podařilo podílet se na advokačních aktivitách souvisejících s genderovou rovností 
v Evropské unii. Díky pozici místopředsedkyně Evropské ženské lobby, kterou jsem zastávala, měla Gender 
Studies možnost účastnit se důležitých mezinárodních setkání konaných evropskými institucemi nebo 
neziskovými sítěmi. Pro mě samotnou bylo velmi inspirativní komentovat evropské dokumenty související 
s penzijními systémy a také spolupráce se Social Platform (síť podporovaná Evropskou komisí), která se věnuje 
problematice podhodnocení péče. I díky těmto zkušenostem se v roce 2012 zaměříme na genderový kontext 
penzijní reformy či propojení péče a neplacené práce.  
 
Na závěr bych chtěla poděkovat všem zaměstnankyním za důkladně odvedenou práci, všem spolupracovnicím 
a spolupracovníkům za jejich přínos a zejména správní radě, která nám pomáhala v náročných situacích, 
kterými organizace prošla - jmenovitě Marii Noe, Jiřině Šiklové a Petře Štogrové Jedličkové.  
 
Přeji příjemné čtení a mnoho úspěchů do roku 2012.  
 
 
Za tým Gender Studies, o.p.s. Alexandra Jachanová Doleželová - ředitelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Knihovna, archiv, dokumentační centrum a informační centrum 
 
Knihovna Gender Studies, o.p.s. pokrývá mnoho tematických oblastí: feministické teorie, historie ženského 
hnutí, ženská studia, mužská studia, násilí na ženách, beletrie, genderové aspekty sociologie, filozofie, 
náboženství, psychologie, rodina, politický život a právo, resp. legislativa. Počínaje rokem 2005 se její fond 
začal specializovat na téma rovných příležitostí žen a mužů na pracovním trhu v České republice a Evropě. 
Katalog knihovny je dostupný on-line na www.genderstudies.cz, pod odkazem knihovna. 
Čtenáři a čtenářky mohou využít možnosti zapůjčení či prezenčního studia více než 9334 svazků knih převážně 
v anglickém, českém a německém jazyce, česká a cizojazyčná periodika a šedou literaturu. Unikátní součástí 
knihovny je sbírka cenných literárních materiálů a dokumentů z počátků českého ženského hnutí (Archiv 
Elišky Krásnohorské). Výroční zprávy Ženského výrobního spolku a Minervy – 1. dívčího gymnázia, jsou 
k dispozici k prezenční výpůjčce na datových CD-ROM.  
 
Dlouhodobým cílem knihovny a dokumentačního centra je veřejnosti efektivně zpřístupnit co nejvíce odborné 
literatury, beletrie, nových akvizic, dokumentů a knihovnických materiálů, a elektronicky zpracovávat údaje o 
všech nabízených materiálech. 
Hlavní činnosti v roce 2011 pokrývaly zejména standardní knihovnické a informační služby – půjčování knih a 
dokumentů, konzultace, nákup nových dokumentů a literatury a rešeršní práce na zakázku, především 
monitoring tisku na určitá témata.  
 
Knihovna byla v roce 2011 pro veřejnost pravidelně otevřena 3 dny v týdnu: úterý – čtvrtek: 12.00 – 18.00 hod 
(18 hodin týdně). Po předchozí domluvě je možné knihovnu navštívit téměř kdykoliv. V období letních prázdnin 
byl provoz knihovny omezen na jeden den týdně, na středu od 12-16 hod. Výjimku činil srpnový měsíc, kdy 
v knihovně probíhala rozsáhlejší rekonstrukce, tehdy byla knihovna pro veřejnost zavřena. 
 
Návštěvníci a návštěvnice Gender Studies mohou využívat přístup do plnotextové databáze článků Anopress, 
fondu šedé literatury (zprávy z konferencí, neoficiálně publikované státní a unijní materiály), dále umožňujeme 
návštěvníkům a návštěvnicím infocentra připojení k internetu přes wi-fi. Celkový počet čtenářů a čtenářek 
k 31.12. 2011 činil 3586. 
V roce 2011 bylo nakoupeno 189 nových knih, publikací a dokumentů. Jedná se především o publikace z oblasti 
genderu a rovných příležitostí na trhu práce, ve vzdělávání a výchově. Informační materiál získává knihovna též 
prostřednictvím darů. 
 
Informační centrum 
Informační centrum má za úkol poskytovat literaturu a informace z oblasti rovných příležitostí žen a mužů. 
Funguje v prostorách knihovny a zaměřuje se především na otázky slaďování rodinného a pracovního života a 
diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku. Centrum mohli zájemci a zájemkyně navštívit v knihovně Gender 
Studies, Gorazdova 20 v úterý až čtvrtek od 12 do 18 hodin. Schůzku je možno sjednat telefonicky na čísle 224 
913 350. 
 
Knihovna spravuje tematickou databázi studentských bakalářských a diplomových prací z univerzit v ČR, lze 
v ní zjistit, jaké studentské práce v oboru již byly napsány, vyhledat jejich původ a dále z nich čerpat. Databáze 
je široké veřejnosti přístupná prostřednictvím www.genderstudies.cz (pod odkazem knihovna). On-line 
databáze studentských prací je průběžně aktualizována a doplňována o nové práce. 
I nadále pokračuje komunikace a účast ve sdružení uživatelů knihovního systému LANius (SKAT). Díky zapojení 
knihovny do souborného katalogu knihoven ČR a do souborného katalogu uživatelů automatizovaného 
knihovnického systému Clavius došlo k výraznému nárůstu meziknihovních výpůjček. Knihovna vyřizuje okolo 
5 meziknihovních výpůjček týdně. 
Gender Studies využívá Women’s Thesaurus, který byl z angličtiny přeložen do českého jazyka a jsou v něm 
implementovány nové termíny a dále termíny, týkající se prostředí České republiky. Překlad thesauru 
usnadňuje práci při katalogizaci dokumentů. 
 
Rozvoj knihovny byl dlouhodobě podporován nadacemi Heinrich-Böll-Stiftung, Global Fund for Women a Ford 
Foundation. Velkým přínosem pro knihovnu a rozvoj dalších aktivit informačního centra byla účast 
v projektech podpořených z evropských programů Iniciativy Společenství Equal, JPD3, OPPA a EEA/Norway 
Grants. Kromě nich je nutno zmínit i grant Slovak-Czech Women´s Fund, přičemž v roce 2011 byl největším 
přínosem Evropský sociální fond (OPLLZ). 

http://www.genderstudies.cz/
http://www.genderstudies.cz/


 

 
V rámci informačního centra fungovala i v roce 2011 bezplatná právní poradna, kterou mohli využít lidé, kteří 
se cítí být diskriminováni na základě pohlaví a věku. Klienti a klientky mohou volat každé úterý od 9:00 do 
11:00,  a každý pátek od 16:30 do 18:30, kdy je k dispozici telefonická právní poradna na telefonních číslech 224 
913 350 a 774 913 350. Otázky je také možné zasílat v průběhu celého týdne na e-mailovou adresu 
pravo@genderstudies.cz  nebo prostřednictvím webové stránky http://www.rovneprilezitosti.cz. Veškeré 
dotazy zodpovídá právnička Martina Štěpánková a Eva Fialová.  
 
 
Specializované genderové knihkupectví 
Součástí knihovny je také specializované genderové knihkupectví, které se snaží pokrýt veškerou knižní 
produkci z oblasti gender studies a rovných příležitostí vycházející na českém trhu. Zároveň zpřístupňuje i 
publikace genderových organizací (výroční zprávy, publikace z konferencí, informační materiály jednotlivých 
neziskových organizací, ministerstev a univerzit, apod.). 
  
On-line knihkupectví Gender Studies 
Knihkupectví zahájilo činnost v prosinci roku 2002. Nabízí knihy, publikace a informační materiály z oblasti 
gender a feminismu a knihy feministických autorek. Zájemci a zájemkyně si zde mohou objednat také 
publikace vydané genderovými organizacemi, které nejsou jinde dostupné. Většina publikací a letáků je 
rozesílána zdarma pouze za poštovné. 
http://knihkupectvi.feminismus.cz.  
 
 
„Paměť žen“ 
 
Paměť žen je dlouhodobým mezinárodním projektem, který zahájila a koordinuje Gender Studies, o.p.s. Jeho 
idea byla formulována v polovině 90. let. Projekt spočíval v zaznamenávání životních zkušeností a názorů žen 
několika generací metodou oral-history a narativních rozhovorů, jež umožňuje vypravěčkám, aby samy určily, 
co pokládají ve svém životě za důležité, tj. co chtějí sdělit a zachovat pro budoucí generace. Zkušenosti žen  tak 
byly zaznamenané a zachované v unikátním archivu. Jako paměť jsou nejen inspirující pro další generace, ale 
především v kontextu stále přetrvávajícího mužského modelu společnosti umožňují porozumět, pochopit a 
akceptovat specifikum ženského přístupu ke světu, odstranit mnohá klišé a přispět nejen k diskuzi o rolích 
mužů a žen ve společnosti, ale i k nezbytným konkrétním změnám přežitých genderových stereotypů. 
Informace o jednotlivých aktivitách a výstupech projektu na národní i mezinárodní úrovni lze nalézt na 
www.womensmemory.net  a www.feminismus.cz/pametzen.  
 
 
 
Vzdělávací programy: přednášky, semináře, diskuze 
 
 
12.5. 2011 - Setkání s Brendou Flanagan, americkou spisovatelkou a profesorkou literatury 
23.3. 2011 - Křest publikace Tváří v tvář 
 
Ostatní přednášky a semináře 
 
Na podzim 2011 Gender Studies uspořádalo jako každý rok sérii seminářů a přednášek pro studenty a 
studentky Antioch College z Yellow Springs, USA pod vedením jejich vyučující Ivety Jusové. GS přizvala 
k vystoupení odbornice z neziskového sektoru, akademické obce (Sociologický ústav AV ČR) i další odborníky a 
odbornice na danou tematiku. Pro úspěšnost dvoutýdenního programu bude obdobný připraven i v roce 2012 
pro další skupinu studentek a studentů této americké univerzity. 
 
 
 
 
 
 

mailto:pravo@genderstudies.cz
http://www.rovneprilezitosti.cz/poradenstvi.php?poradna=open
http://www.rovneprilezitosti.cz/
http://knihkupectvi.feminismus.cz/
http://www.womensmemory.net/
http://www.feminismus.cz/pametzen


 

 
 
Publikace Gender Studies, o.p.s., vydané v roce 2011 
 
 
Czech Official Development Assistance: displacement of gender at home and men’s empowerment in 
Angola/Tomáš Dopita., Gender Studies, 2011 
 
G-Bod/ Časopis k příležitosti dvacetiletého výročí fungování obecně prospěšné společnosti Gender Studies, 
2011 
 
Komparativní analýza situace v oblasti slaďování rodinného a pracovního života (čj a aj verze), Gender 
Studies, o.p.s., 2011 
 
Malé obce za rovné příležitosti žen a mužů/Gender Studies, o.p.s. s podporou Ministerstva vnitra ČR, 2011 
 
Matky samoživitelky a jejich situace v České republice „Sandwichová generace“ – kombinování práce a 
péče o závislé členy rodiny (děti a seniory) / Jaroslava Hasmanová Marhánková. Praha: Gender Studies, 
o.p.s., 2011 
 
Práce z domova aneb v práci jako doma, Gender Studies, 2011 
 
Půl na půl noviny: nezávislý občasník Gender Studies. Vydáno k příležitosti Mezinárodního dne rovnosti žen 
a mužů 19. 6. 2011 
 
Sen nebo realita: psychologické aspekty flexibilních forem práce / Barbora Krčmářová, Irena Bejšovcová. 
Gender Studies, o.p.s., Praha 2011 
 
Slaďování osobního a pracovního života - Jak na to?/ Kateřina Machovcová, Gender Studies, 2011   
 
Tělo v rukou společnosti / Anna Kotková (ed.) Praha: Gender Studies, 1. vyd. 2011 
 
Vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele jako překážka umožnění flexibilních úprav pracovní 
doby / Lucie Otáhalová - 20. 9. 2011. 
 
Věková diverzita a věková diskriminace v České republice: přehledová informace / Cozlová, K. (2011). 
Praha: Gender Studies. Informační balíček. (Vč. verze v anglickém jazyce.) 
Zpravodaj Rovné příležitosti do firem, páté speciální vydání, Gender Studies, o.p.s. 2011 
 
Ženy v technických a ICT oborech. Situace v ČR / Jaroslava Hasmanová Marhánková, Michaela Svatošová. 
Praha: Gender Studies 2011 
 
 
Informační kampaně  
 
 „Čeho si ceníte víc?“ / plakátová kampaň o horizontální segregaci pracovního trhu a platových nerovnostech 
 
Informační kampaň s pohlednicemi a plakáty k problematice slaďování práce a rodiny, a to z pohledu 
zaměstnavatelů, ale i zaměstnaných. Plakáty byly vylepeny ve fitness centrech ve velkých regionálních 
městech (Plzeň, Ostrava a Brno), kromě toho kampaň běžela v MHD prostředcích v Liberci, Hradci Králové, 
Českých Budějovicích a Brně.  
 
 
 
 
 
 

http://www.genderstudies.cz/download/case_study_CR_angola.pdf
http://www.genderstudies.cz/download/case_study_CR_angola.pdf


 

Aktivity Gender Studies, o.p.s., v roce 2011 
 
 
Mezinárodní den rovných příležitostí žen a mužů - 19. června - slavila Gender Studies opět spolu 
s partnerskými organizacemi v Praze, Brně a Poděbradech.   
Ve všech třech městech byly umístěny informační stánky, na kterých probíhalo poskytování poradenství v 
oblasti práv a povinností vázaných na slaďování osobního a pracovního života a rovné příležitosti žen a mužů.  
K této příležitosti vyšly noviny „Pul na půl“, především s tématem slaďování, ale i dalšími články o genderové 
rovnosti. Ty se rozdávaly na stáncích spolu s balónky pro děti a dalšími informačními materiály Gender Studies.  
 
Gender Studies se 2. srpna opět připojila k oslavám Dne otců v pražské ZOO a zorganizovala soutěž Tatínkem 
na 30 minut, zn. aktivně.  
 
Na začátku listopadu proběhla konference Genderový kontext rozvojové spolupráce. Cílem konference bylo 
mj. zprostředkovat hlas žen z „Jihu“, kterých se rozvojová spolupráce přímo dotýká, a přesto nejsou 
dostatečně slyšet. Konferenci předcházelo neformální setkání s Chipo Kanjo z malawijské Koalice žen žijících s 
HIV/AIDS a Sarou Worku z Člověka v tísni v Etiopii. Obě ženy také později prezentovaly svoji práci a své země. 
 
 
V prosinci oslavila Gender Studies 20 let své existence. Na večírku v kavárně Potrvá byl bohatý zábavný 
program a předcházela mu diskuse o vývoji feminismu a genderových studií v ČR, kde promluvily významné 
osobnosti současného českého feminismu. Účastnily se jí socioložka a zakladatelka Gender Studies Jiřina 
Šiklová, spisovatelka a překladatelka Alena Wágnerová, ředitelka Sociologického ústavu Akademie věd ČR 
Marie Čermáková a ředitelka Gender Studies Alexandra Jachanová Doleželová. Diskusi moderovala novinářka 
a feministka Kateřina Jonášová. 
 
U příležitosti dvacetiletého výročí fungování obecně prospěšné společnosti Gender Studies vyšel i časopis G 
Bod. Časopis navazuje na jedno z poslání Gender Studies – přinášet a diskutovat nová témata v oblasti 
genderové rovnosti. Jeho název k tomu odkazuje - je to bod protnutí různých úvah o společnosti z genderové 
perspektivy.  Je to také snad alespoň výchozí orientační bod v některých aktuálních otázkách, jako je 
prostituce, transsexualita nebo třeba gender a stáří. Je to g-bod, mytické místo slasti, kterou, jak doufáme, 
budou čtenáři a čtenářky při jeho čtení prožívat. 
Témata, která G Bod pokrývá: bezdomovectví a ženy, sexualita ve stáří, práva lidí s AIDS, diskuse nad 
feministickými přístupy k prostituci, feminismus a umění ulice. Velká část časopisu je věnovaná výtvarným 
dílům současných feministických/(trans)genderových umělkyň a umělců (Gabriela Kontra a Dora Kubíčková, 
Jana Štěpánová, Michal Šiml, Tamara Moyzes, Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová a další) i beletrii (Zuska 
Kepplová aj.). Časopis obsahuje také do-it-yourself sekci s nápady na výrobu potřeb feministické 
každodennosti. Časopis dotvářejí skvělé ilustrace Markéty Horák. 
 
Zpravodaj Rovné příležitosti do firem  
 
Každý měsíc vycházel elektronický zpravodaj Rovné příležitosti (do firem). Zpravodaj Rovné příležitosti (do 
firem) byl po dobu několika let určen zejména čtenářům a čtenářkám z prostředí komerčních firem a přinášel 
informace využitelné v personalistice, rozvoji firemní kultury, managementu, styku s veřejností, filantropie a 
dalších oblastech. V tomto zaměření pokračujeme i nadále s tím, že od roku 2011 jsme rozšířili tematický záběr 
tak, aby byl zpravodaj atraktivní a užitečný pro všechny (tedy nejen zástupce a zástupkyně zaměstnavatelů), 
kdo se zajímají o oblast rovných příležitostí žen a mužů ve společnosti.  
 
V roce 2011 vyšlo 12 čísel zpravodaje, a to v rámci projektů „Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy 
pro zaměstnavatele“ (do července 2011), „Slaďování soukromého a pracovního života v mezinárodním 
kontextu: výměna know-how a rozvoj tematické sítě“ a „Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti 
a bariéry.“ Projekt „Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele“ navíc v roce 2011 
financoval vydání páté speciální tištěné verze časopisu, která přinesla výběr těch nejlepších článků z 
elektronického zpravodaje za dobu trvání uvedeného projektu. 
Zpravodaj byl rozesílán prostřednictvím databáze Gender Studies. Archiv čísel je dostupný na 
http://zpravodaj.feminismus.cz/, kde je také možné přihlásit se k jeho odběru.  
 

http://zpravodaj.feminismus.cz/


 

Témata jednotlivých čísel:  
12/2011 
LGBT v práci a rodině  
11/2011 
Genderově a věkově senzitivní marketing  
10/2011 
Muži a společnost  
09/2011 
Úřad roku 2011  
08/2011 
Genderově podmíněné násilí  
07/2011 
Rovné odměňování žen a mužů  
06/2011 
Slaďování z pohledu generace 50+  
05/2011 
CSR  
04/2011 
Měření a oceňování podpory rovných příležitostí ve firmách  
03/2011 
Gender a rozvoj  
02/2011 
Politiky péče  
01/2011 
Horizontální segregace trhu práce a genderová výchova mladých: Souvislosti  
 
 
„Firma roku: Rovné příležitosti 2011“ 
 
Firma roku: Rovné příležitosti je ocenění pro zaměstnavatele, kteří ve svých vnitřních strukturách a procesech 
zohledňují princip rovných příležitostí pro ženy a muže. Ocenění se uděluje každoročně třem nejlepším 
přihlášeným firmám. V roce 2010 bylo speciálním tematickým zaměřením soutěže rovné odměňování. 
Součástí projektu je odborná konference, kde se vítězové soutěže vyhlašují, a také poskytnutí zpětných vazeb 
všem zúčastněným podnikům. V roce 2011 proběhla soutěž o nejlepšího zaměstnavatele na poli rovných 
příležitostí již poosmé. Soutěž má své webové stránky (www.rovneprilezitosti.ecn.cz), které slouží nejen 
k informování o průběhu projektu, ale i jako odborný zdroj k tématu rovných příležitostí žen a mužů na trhu 
práce a slaďování práce a soukromého života.  
 
Odborná porota: 
 
Hana Hašková - socioložka, Sociologický ústav Akademie věd ČR 
Štěpán Jurajda - ekonom, ředitel CERGE-EI 
Bára Kiliesová - mediální expertka, Fleishman-Hillard 
Dušan Martinek - personalista, vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost ČMKOS 
Alexandra Jachanová Doleželová - genderová expertka, ředitelka Gender Studies, o.p.s. 
 
 
Vítězné firmy: 
 
1. místo – Česká spořitelna 
 
2. místo – dm-drogerie markt 
 
3. místo – IBM ČR 
 
28. listopadu 2011 proběhla konference Rovné odměňování, kde byly také vyhlášeny výsledky soutěže.  

http://www.rovneprilezitosti.ecn.cz/


 

 
 
Soutěž Firma roku: Rovné příležitosti byla realizována v rámci projektu „Na křižovatce pracovního a osobního 
života: možnosti a bariéry“, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem, v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost, a státním rozpočtem České republiky. Konference Rovné odměňování proběhla za 
laskavé podpory a v prostorách společnosti T-Mobile.   
 
 
„Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem“ 
 
Od roku 2007 organizuje Gender Studies, o.p.s. ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR ocenění Úřad roku 
„Půl na půl"- respekt k rovným příležitostem, jehož cílem je zvýšení citlivosti úřadů k  problematice rovnosti 
žen a mužů a podpora zavedení principů gender mainstreamingu do práce a praxe úřadů. V roce 2011 proběhl 
pátý ročník. Hlavním tématem tohoto ročníku byly programy na podporu slaďování rodinného a pracovního 
života zaměstnanců a zaměstnankyň úřadů, ale také občanů a občanek daných lokalit a regionů.  

Kritéria pro hodnocení úřadů: 

 Počet žen ve vedoucích funkcích ve vztahu k celkovému počtu žen v úřadu 
 Existence antidiskriminačních opatření uvnitř úřadu 
 Zohlednění aspektů rovnosti žen a mužů a gender mainstreamingu v oficiálních i vnitřních 

dokumentech úřadu (pracovní řád, vnitřní platový předpis, etický kodex) 
 Opatření úřadu zaměřená na slaďování rodinného a pracovního života a cílená na zaměstnance/ 

zaměstnankyně úřadu a občany/ občanky.  
 
Vítězné úřady byly vyhlášeny 9. června 2011 na konferenci Rovné příležitosti, kterou pořádalo Ministerstvo 
vnitra ČR.  
 
 Vítězné úřady: 
V kategorii krajských úřadů: 
1) Krajský úřad kraje Vysočina  
2) Magistrát hlavního města Prahy  
3) Krajský úřad Karlovarského kraje  

 
V kategorii obcí III. typu: 
1) Úřad městské části Praha 18, 
2) Magistrát města Mostu, 
3) Magistrát města Jihlavy. 
 
V kategorii obcí II. typu:  
1) Městský úřad Studénka 
2) Městský úřad Jílové u Prahy 
3) Městský úřad Kdyně 
 
V kategorii obcí I. typu: 
1) Staňkovice, 
2) Proseč pod Ještědem, 
3) Krajková. 
 
Ocenění Úřad roku probíhá v úzké spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Projekty, realizované Gender Studies, o.p.s., v roce 2011: 
 
 
„Na křižovatce osobního a pracovního života: možnosti a bariéry“ 
 
Projekt začal v listopadu 2010 a potrvá do října 2012.  
Realizované aktivity se zaměřují na zaměstnavatele, které se snaží vzdělávat v problematice rovných 
příležitostí a motivovat k vytváření pracovních podmínek umožňujících zejména rodičům malých dětí slaďovat 
osobní život s pracovním. Zároveň nevynechává ani zaměstnané rodiče a rodiče vracející se z mateřské a 
rodičovské dovolené zpět na pracovní trh, kterým partnerské organizace poskytují poradenství. 
 
V roce 2011 vznikla v rámci projektu Síť firem, která slouží jako platforma pro zaměstnavatele, kde se setkávají 
s expertkami Gender Studies i s dalšími zaměstnavateli, se kterými sdílí své zkušenosti a čerpají inspiraci v 
oblasti praktické podpory rovných příležitostí žen a mužů a slaďování osobního a pracovního života. Diskutovat 
o této problematice mohou i na Intranetu pro zaměstnavatele, který nabízí možnost komunikovat o tématu 
pomocí internetu. 
 
Partnerské organizace uspořádaly kulaté stoly pro rodiče, kteří zde diskutovali o bariérách, kterým čelí při 
návratu na trh práce a o možnostech, které vidí v roli zaměstnavatelů, obcí, státu, ale i u sebe samotných. 
Zjištění z kulatých stolů slouží jako jeden ze zdrojů pro připravovanou publikaci o zaměstnávání rodičů. 
 
V Poděbradech a okolí byla certifikována Místa přátelská rodině – veřejné prostory, které vítají rodiče s dětmi – 
může jít o restaurace, kavárny, knihovny, úřady, zkrátka místa, která rodičovství nevnímají jako hendikep své 
klientely. 
 
V rámci projektu proběhl ročník 2011 soutěže o ocenění Firma roku: rovné příležitosti, který byl tentokrát 
zaměřený na oblast rovného odměňování.   
V Poděbradech a Olomouci se 19.6. slavil Mezinárodní den rovnosti žen a mužů, v prosinci proběhla v těchto 
městech první vlna informační kampaně v MHD, zaměřená na rovné odměňování.  
 
Klíčové aktivity: 
 
Síť firem sdílejících zkušenosti z oblasti harmonizace práce a rodiny a rovného odměňování  
Firma roku: Rovné příležitosti - ročník 2011 věnovaný rovnému odměňování Vytvoření a implementace 
nástrojů a opatření pro sladění osobního a pracovního života a pro odstranění platových nerovností  
Zpracování studie nákladů a zisků programů zaměřených na sladění osobního a pracovního života a rovné 
odměňování  
Certifikát Místo přátelské rodině  
Tematická informačně-vzdělávací kampaň 
 
Partneři projektu: MC Heřmánek Olomouc, MC Rodina a dítě Poděbrady. 
 

 

„Podpora realizace partnerství k rodinné politice na místní a regionální úrovni a procesů komunitního 
plánování v oblasti slaďování pracovního a rodinného života.“ 

V partnerství s Centrem komunitní práce v Ústí nad Labem dokončila v roce 2011 Gender Studies dvouletý 
projekt, jehož hlavním cílem bylo otevřít diskusi a změnit povědomí o tématu sladění profesního a rodinného 
života v regionu. Proběhlo několik seminářů a diskusních stolů pro veřejnost, zaměstnavatele a orgány státní 
správy a samosprávy s cílem informovat o opatřeních pro slaďování a flexibilních formách organizace práce s 
cílem rozvíjet a podpořit procesy komunitního plánování na úrovni krajů a obcí. Ve spolupráci se zahraničními 
hosty byly v projektu prezentovány příklady dobré praxe, např. německý model uskupení přátelských rodině.  

V červnu proběhla v Ústí nad Labem mezinárodní konference: Lokální prorodinná politika a slaďování 
rodinného a pracovního života – příklady dobré praxe z ČR a ze zahraničí. Zazněly zde zahraniční i místní 
příspěvky na téma místních opatření na podporu rodiny, byli představeni čeští i zahraniční zaměstnavatelé 

http://www.rc-hermanek.cz/
http://mcpodebrady.ecn.cz/


 

přátelští rodinám. Byla oceněna tři Místa přátelská rodině z Ústeckého a Libereckého kraje a představena 
místní iniciativa FÓRUM PRO RODINU.  

Jako součást programu vznikla také síť a databáze míst, která získávají certifikát Místo přátelské rodině v 
Ústeckém a Libereckém kraji.  

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a ze státního rozpočtu ČR.  
 
 
„Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života na Krajském úřadě 
Královéhradeckého kraje“  
 
Po celý rok 2011 byla Gender Studies, o.p.s. partnerem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v projektu, 
který usiluje o zavádění principu rovných příležitostí žen a mužů do činnosti krajského úřadu v pozici 
významného zaměstnavatele (téměř 400 zaměstnanců a zaměstnankyň) a současně významného orgánu 
veřejné správy.  
 
Cíle projektu 
 
Hlavním cílem projektu je vytvořit strategii podpory rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného 
života na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje. 
 
Dílčí cíle jsou: 
 
1. vyhodnotit fungování Krajského úřadu z hlediska uplatňování principu rovných příležitosti žen a mužů, 

zjistit potřeby zaměstnankyň a zaměstnanců v oblasti slaďování pracovního, rodinného a osobního života, 
analyzovat stávající situaci a odkrýt možnosti krajského úřadu v pozici zaměstnavatele, 

2. implementovat priority v oblasti podpory rovných příležitostí žen a mužů do činnosti Krajského úřadu 
jakožto významného zaměstnavatele a současně orgánu veřejné správy, 

3. nastavit vhodné podmínky pro slaďování pracovního, rodinného a osobního života zaměstnankyň a 
zaměstnanců Krajském úřadu.  

 
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 
 
 
„Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele“ 
 
V červenci 2011 skončil projekt „Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele“ 
spolufinancovaný Evropským sociálním fondem, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, 
a státním rozpočtem České republiky, který běžel od srpna roku 2009. 
 
Cíle projektu: 
 
Cílem projektu bylo vyvíjet a prosazovat u zaměstnavatelů v regionech nové nástroje umožňující slaďování 
pracovního a rodinného života zaměstnanců a zaměstnankyň. Projektové aktivity se zaměřovaly na dosud 
opomíjené typy firem a sektorů: malé a střední podniky, výrobní sektor a sektor obchodu a služeb. V rámci 
projektu probíhaly aktivity, které pozitivně motivovaly zaměstnavatele k zavádění programů na podporu 
slaďování soukromého a pracovního života a které jim poskytovaly konkrétní metody jejich implementace a 
informace o jejich dopadech na firmu.  
 
Rok 2011: 
 
Zaměstnavatelům jsme v rámci projektu i v roce 2011 nabízeli na míru šité firemní tréninky a konzultace v 
oblasti programů slaďování práce a rodiny a rovných příležitostí žen a mužů (úpravy pracovního času a místa, 
firemní zařízení péče o děti, management mateřské a rodičovské dovolené, atd.) 
 



 

V březnu 2011 byla spuštěna projektová informační kampaň, v jejímž rámci vznikly pohlednice a plakáty 
spojené s problematikou slaďování práce a rodiny, a to z pohledu zaměstnavatelů, ale i zaměstnaných. Plakáty 
byly vylepeny ve fitness centrech ve velkých regionálních městech (Plzeň, Ostrava a Brno), mimo to, kampaň 
běžela v MHD prostředcích v Liberci, Hradci Králové, Českých Budějovicích a Brně. 
 
V prostorách Goethe Institutu v Praze proběhla 11. 5. 2011 druhá projektová konference. Nesla název 
„Slaďování práce a rodiny: flexibilní formy práce“ – důraz byl kladen na možnosti flexibility v odvětvích výroby, 
služeb a maloobchodních řetězců, kde jsou z povahy práce podmínky ke sladění profesního a rodinného života 
značně ztížené.  
 
Na jaře roku 2011 byla zveřejněna na webových stránkách http://www.rovneprilezitosti.ecn.cz databáze 
dobrých firemních praxí týkajících se podpory rovných příležitostí a harmonizace osobního a rodinného života v 
komerčním sektoru v ČR.  
 
Vzniklo dále několik projektových publikací – právní expertíza se zaměřením na genderové aspekty 
problematiky agenturního zaměstnávání, metodika pro firmy s názvem „Práce z domova aneb v práci jako 
doma“, která poukazuje na specifika řízení tzv. home office a nakonec informační balíček věnovaný tématům 
samoživitelství a sendvičové generace.  
 
Důležitým nástrojem diseminace projektových výstupů a informací byl po celou dobu trvání projektu zpravodaj 
Rovné příležitosti do firem, konkrétně jeho speciální projektová rubrika „Rovné příležitosti v opomíjených 
sektorech“. 
 

 

„Slaďování soukromého a pracovního života v mezinárodním kontextu: výměna know-how a rozvoj 
tematické sítě“ 
 
 
Nástroje a cíle 
 
Mezinárodní projekt je zaměřen na vytváření a ověřování nástrojů pro slaďování rodinného a osobního života 
pečujících. Hlavním nástrojem je mezinárodní tematická síť, složená z různorodých aktérů (nevládních 
neziskových organizací a jejich sítí, zaměstnavatelů, tvůrců politik a pečujících osob), která má za úkol 
identifikovat podmínky pro úspěšnou adaptaci příkladů dobré praxe ze zahraničí. Cílem projektu je posílit 
postavení ohrožených osob na trhu práce a posílit neziskové organizace, které s těmito cílovými skupinami 
pracují.  
 
Rok 2011 
 
V roce 2011 byla vydána komparativní analýza situace v oblasti slaďování rodinného a pracovního života 
pečujících osob. Šlo o porovnání stavu v zemích zapojených do projektu, tedy Českou republiku, Polsko, 
Slovensko a Německo.  
 
V květnu 2011 proběhl v Praze mezinárodní workshop „Slaďování práce a rodiny z mezinárodní perspektivy“. 
Akce poskytla účastnicím a účastníkům z České republiky, Polska, Německa a Slovenska možnost sdílet 
pozitivní i negativní zkušenosti týkající se zapojení pečujících osob, zejména však rodičů malých dětí, na trhu 
práce. 
 
V projektu vznikla tematická síť, jejímž clem je přenášet zkušenosti a know-how mezi jednotlivými členy jak z 
neziskového, tak komerčního a akademického sektoru. Zastoupeny jsou také odbory a pečující osoby. Síť se 
vždy setkává nad konkrétním tématem, které otevřou přednášející experti a expertky, a diskutuje se nad 
konkrétními možnostmi řešení daného problému (slaďování pro rodiče malých dětí, pro sendvičovou generaci 
apod.) a nad další spoluprací. 
 
V rámci projektu bylo také poskytováno sociálně právní poradenství pro pečující prostřednictvím telefonické a 
on-line poradny a prostřednictvím osobních konzultací na akcích pro veřejnost (MDR) i během celého roku. 
Vznikl web materskarodicovska.cz, který obsahuje relevantní informace o právních aspektech mateřské a 

http://www.rovneprilezitosti.ecn.cz/
http://www.materskarodicovska.cz/


 

rodičovské dovolené, o zaměstnávání rodičů malých dětí a jejich právech, a praktické tipy, jak slaďování 
zvládat. 
 
Vzdělávací aktivity v tomto roce realizoval partner projektu, Fórum 50%, o. s. To uspořádalo 6 seminářů na 
téma komunální a regionální politiky pro ženy na rodičovské dovolené, vracející se z rodičovské dovolené a 
matky malých dětí, které mohou ovlivnit možnosti sladění osobního a pracovního života sebe a dalších žen 
žijících v okolí svým vstupem či aktivitami právě v komunální politice. V rámci této aktivity vznikl výukový 
materiál Jak se zapojit do dění ve městě či obci. 
 
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 
ze státního rozpočtu ČR. 
Partneři projektu: Fórum 50 %, o. s., Rodina a dítě, o. s., Aspekt, KARAT Coalition, Technische Universität 
Dortmund, Sozialforschungsstelle (sfs).  
 

 
 „Rodinná politika a rovné příležitosti žen a mužů v ČR“ 
 
Hlavním záměrem projektu bylo posílit a rozvinout odbornou a veřejnou diskuzi na téma rodinné politiky a ve 
spolupráci s týmem expertů a expertek připravit koncepci možných změn a návrhů, které mohou přispět k 
modernizaci rodinné politiky v České republice v celé její komplexnosti. Středem zájmu nebyla jen samotná 
podoba mateřské a rodičovské dovolené, která tvoří páteř koncepce rodinné politiky, ale rovněž další aspekty: 
zařízení a služby péče o děti, rovné příležitosti na trhu práce a ve společnosti, flexibilita trhu práce a zajištění 
pracovních práv a návaznosti úpravy rodinné politiky na důchodový systém apod.  
Tohoto cíle bylo dosahováno prostřednictvím odborných analýz a diskuzí uvedených témat. V projektu Gender 
Studies, o.p.s. spolupracovala s experty a expertkami z různých oblastí.  
V roce 2011 jsme uspořádali kulatý stůl na téma Zařízení péče o děti, který navštívilo 20 odborníků, odbornic, 
vědeckých pracovníků a pracovnic, politiků, političek, zástupců měst a obcí. Cílem bylo zjistit největší současné 
problémy, které se v oblasti péče o předškolní děti objevují, mluvit se zástupkyněmi různorodých subjektů, 
o.p.s., lesních školek, firemních školek, rodinných center apod. a se zjištěnými podněty nadále pracovat a 
prosazovat jejich změny.  
Dále se Gender Studies, o.p.s. zaměřilo na prosazování nových témat do oblasti rodinné politiky, např. termín 
„sendvičová generace“, na analýzu reforem a monitoring změn v oblasti rodinné politiky a na lobbyingovou 
činnost – cílenou komunikaci s těmi politiky, kteří usilují o prosazení změn.  
 
Projekt je finančně podpořen Nadací Open Society Fund Praha z programu Společnost, muži a ženy z aspektu 
gender.  
 
 
T-mobile: „Zvyšování právního povědomí v ČR o problematice rovného zacházení a diskriminace“ 
 
Společnost T-mobile podpořila telefonickou a on-line právní poradnu Gender Studies, o.p.s. 
(www.rovneprilezitosti.cz). Zkušené právničky zde nabízejí radu a pomoc při řešení obtíží týkajících se 
diskriminace na základě pohlaví a věku na pracovním trhu. Byla aktualizována právní analýza úprav mateřské a 
rodičovské dovolené pro rok 2011. S právní analýzou pracuje Gender Studies, o.p.s. nadále v dalších 
advokačních a lobbyingových aktivitách a je základem práce právniček. Vznikla elektronická publikace Sen 
nebo realita: psychologické aspekty flexibilních forem práce. Praktická publikace přitažlivým jazykem 
upozorňuje na psychologické aspekty flexibilních forem práce a je určena pro zaměstnance, kteří o těchto 
formách práce uvažují a nemají s nimi dosud žádné zkušenosti.    
 
 
„Tělo v rukou společnosti“ – reprodukční práva žen a mužů v České republice 
 
V listopadu 2011 vyšla další ze série analýz na vybraná témata), které Gender Studies s podporou nadace 
Heinrich-Böll-Stiftung každoročně vydává. Publikace se zaměřila na reprodukční práva žen a mužů. Soubor 
textů obsahuje právní, sociologické a mediální analýzy nejen porodnictví a porodní péče, ale také například 
nucených sterilizací či statě o problematice sexuální výchovy nebo o potratech migrantek.  
 



 

U příležitosti vydání se uskutečnila panelová diskuze na téma Obraz porodnictví, porodů a porodních 
asistentek v české společnosti - Informace, představy a stereotypy. Vystoupily na ní Zuzana Candigliota, 
právnička Ligy lidských práv, Ema Hrešanová, socioložka ze Západočeské univerzity v Plzni, Kateřina Jonášová, 
publicistka a aktivistka, Petra Sovová, předsedkyně Hnutí za aktivní mateřství, členka pracovní skupiny 
Porodnictví v rámci České ženské lobby 
 
Publikace Tělo v rukou společnosti je v tištěné podobě k dostání v knihovně nebo v on-line knihkupectví Gender 
Studies. 
 
V rámci projektu uspořádala Gender Studies a Komunitní centrum Kampa projekci filmu Porodní plán a 
následnou besedu (nejen) o problematice porodnictví s jednou z tvůrkyň, Gabrielou Kontra a Petrou Sovovou 
z Hnutí za aktivní mateřství.  
 
Projekt je financován nadací Heinrich-Böll-Stiftung. 
 
 

 
Mezinárodní projekty v nichž je Gender Studies, o.p.s.  partnerskou organizací, realizované v roce 2011: 
 
 

„Connect! – ženy z východu, jihu a západu pro rozvoj“ 

Projekt spojuje genderové a rozvojové nevládní organizace ze střední a východní Evropy - České republiky, 
Slovenska, Bulharska a Rumunska a aktivistky ze Subsaharské Afriky. Důvodem takového propojení je potřeba 
silné koalice spřízněných organizací pro to, aby při tvorbě rozvojových politik i realizaci projektů v rozvojových 
zemích nedocházelo k opomenutí genderového hlediska. Projekt byl realizován v letech 2010 a 2011 (projekt 
byl ukončen na konci března 2012).  

Nezapomínat na genderovou rovnost v rozvojové spolupráci je velmi důležité, protože rovné příležitosti žen a 
mužů jsou základním lidským právem a hrají zásadní roli  při snižování chudoby. Jak upozorňuje zpráva koalice 
Social Watch (síť občanských organizací, která vznikla s cílem připomínat vládám jejich závazky – mj. v oblasti 
boje s chudobou a rovných příležitostí práv žen a mužů), genderová nerovnost ve světě stále přetrvává. Více jak 
polovina všech žen žije v zemích, kde v oblasti genderové spravedlnosti nedošlo v posledních letech ke 
zlepšení. Přestože ženy představují nejpočetnější hnací sílu ekonomického růstu, jsou zároveň i nejméně 
doceněné a krize (včetně poslední, finanční), má největší dopad právě na ně. Ženy dle výzkumů významně 
přispívají k příjmům domácností a proto segregace pracovního trhu a nerovné postavení žen mají ve svém 
důsledku dopad na celé rodiny, nejen na ženy samotné.  

Vláda ČR přijala mezinárodní závazky v oblasti rozvojové spolupráce. Podle zprávy koalice z roku 2010 však 
objem prostředků na rozvoj v České republice klesl – oproti 249 mil. USD v roce 2008 na 224 mil. USD v roce 
2009, z čehož je zřejmé, že závazek dosáhnout 0,33 procentního podílu HND na oficiální rozvojovou spolupráci 
do roku 2015 je nereálný.  

I na tuto situaci reaguje projekt Connect! Na sklonku roku 2011 proběhlo v České republice a na Slovensku 
setkání neziskových organizací a dalších subjektů z oblasti rozvojové spolupráce a genderu s cílem zvýšit zájem 
a porozumění těmto tématům u veřejnosti a apelovat na vládu k tomu, aby plnila to, co slíbila a k čemu se – jak 
morálně, tak politicky- zavázala.  

V České republice projekt realizuje společnost Gender Studies, o.p.s. ve spolupráci s Asociací pro rovné 
příležitosti. Hlavním realizátorem projektu na evropské úrovni je síť genderových nevládních organizací ze 
střední a východní Evropy KARAT.  

V rámci projektu vznikly následující materiály, k dispozici ke stažení v PDF:  

Klimatické změny: Nejsilněji jsou zasaženy ženy v rozvojových zemích 

Genderová rovnost a rozvojová spolupráce v Evropské Unii 

Nejmenším článkem globálních dodavatelských řetězců je „neviditelná“ žena 

http://www.feminismus.cz/download/klimaticke_zmeny_zeny.pdf
http://www.feminismus.cz/download/gender_rozvoj_a_EU.pdf
http://www.feminismus.cz/download/globalni_prace_a_zeny.pdf


 

Rozvojová pomoc i pro ženy  

Czech Official Development Assistance: displacement of gender at home and men’s empowerment in Angola  

 
 
 „GeCo - Zvyšování kompetencí expertů a expertek na rozvoj lidských zdrojů v soukromých podnicích a 
institucích terciárního vzdělávání v oblasti rovnosti žen a mužů“ 

Mezinárodní projekt sedmi partnerských organizací ze šesti zemí Evropy běží od roku 2010 a jeho cílem je 
usnadnit odborníkům a odbornicím na řízení lidských zdrojů zavádění technik prosazujících rovnost žen a mužů 
u nich na pracovišti. 

V roce 2011 proběhlo on-line dotazníkové šetření v každé zemi mezi personalisty/-kami s cílem zjistit jejich 
potřeby při prosazování opatření na podporu rovnosti žen a mužů v jejich organizacích. Byla vydána Zpráva o 
stavu rovnosti žen a mužů na pracovišti v partnerských zemích.  

 Začala vznikat online sada nástrojů s praktickými příklady opatření pro podporu rovnosti žen a mužů, které by 
mohly organizace napříč Evropou zavádět, ze všech partnerských zemí a různých sektorů včetně institucí 
terciárního vzdělávání a center výzkumu. V prosinci proběhla pilotní setkání s HR manažery a manažerkami 
s cílem ověřit funkčnost vznikajícího toolkitu. 

Všechny výše zmíněné výstupy projektu a další informace jsou k dispozici online: http://gender-
competence.eu/cz  

Partneři projektu: 

TU Dortmund, Sozialforschungsstelle (sfs) (koordinátor projektu), Německo 

TU Berlin, Německo 

Graduate business school, ALBA, Řecko 

Gender Studies, o.p.s., Česká republika 

ÖGUT, The Austrian Society for Environment and Technology, Rakousko 

Bradford College – The UKRC, Velká Británie 

Social Innovation Fund, SIF, Litva 

Projekt je financován z programu EU Leonardo da Vinci – celoživotní vzdělávání/ Transfer inovací. 

 

„P.E.O.P.L.E. (Pan European Older Person’s Learning and Employment Network)“ 

Tento dvouletý mezinárodní projekt zahájil činnost v srpnu 2010, jeho ukončení je naplánováno na červenec 
2012. Projekt se zaměřuje na témata věkové diskriminace a generaci 50+ na trhu práce. Hlavním cílem je 
odkrýt komplexnost tohoto mezinárodního fenoménu v jeho genderovém, multikulturním a sociálním 
kontextu a navrhnout metodiku nediskriminačního přístupu k lidem věku 45+ ze strany zaměstnavatelů, 
institucí obecně, atd. Specificky se projekt zaměřuje na vzdělávání a trénink této věkové skupiny ve firmách i 
veřejných institucích a snaží se poukazovat na negativní stereotypy spojované s touto cílovou skupinou. 

V rámci projektu se uskutečnila konference konaná 6. -7. 4. 2011 v Praze. Hlavní díl práce v roce 2011 spočíval v 
sestavování obsahů tzv. guides - průvodců různými tématy, které budou hlavním výstupem celého projektu. 
Byly vydány průvodci „Best Practice in Age and Employment: Employers Guide“  a „Best Practice in Age and 
Employment: Unemployed Seniors Guide“. Byla započata práce na průvodci „Best Practice in Age and 
Employment: Lobbying and Campaigns“ a „Best Practice in Age and Employment: Training Guide“, které 
budou vydány v roce 2012. Guidy jsou, respektive budou k dispozici ve čtyřech jazycích pro potřeby dané 
partnerské země projektu (Velká Británie, Slovensko, Španělsko, Česká republika).  

http://www.feminismus.cz/download/rozvojova_pomoc_a_zeny.pdf
http://www.genderstudies.cz/download/case_study_CR_angola.pdf
http://gender-competence.eu/cz
http://gender-competence.eu/cz


 

Partnery projektu jsou: 

Wise Owls – Londýn, Velká Británie – hlavní partner projektu 

ACE-Association Chercheurs d’Emploi – Paříž, Francie 

CEOMA –Confederación Espanola de Organizaciones de Mayores – Madrid, Španělsko 

Forum pre pomoc starčím – národní síť, Slovensko 

Projekt je financován v rámci programu Leonardo da Vinci – Partnerství prostřednictvím Národní agentury pro 
evropské vzdělávací programy. 

Webová stránka projektu: http://www.europeanpeoplenetwork.eu 

 
 

„Toutes Les Gènèrations en enterprise“  

V kontextu vyhlášení roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity se Gender 
Studies, o.p.s. v dubnu 2011 zapojila jako partner do mezinárodního projektu koordinovaného francouzskou 
teritoriální jednotkou Val d’Oise Regionálního ředitelství pro firmy, soutěž, spotřebu, práci a zaměstnávaní. 
Projekt nese název „Toutes Les Gènèrations en enterprise“ a věnuje se problematice age managementu. 
Projektové aktivity jsou dvojího druhu. Cílem jedné části projektu je produkce praktického manuálu pro 
manažery a manažerky firem k problematice řízení starších pracovníků a pracovnic, cílem druhé je dát 
mezinárodní rozměr ocenění (zatím udělovaného jenom ve Francii) zaměstnavatelům aktivním v oblasti 
managementu věkové diverzity. 

 
 
 
Zakázky: 
 
 
Agentura EU pro základní práva: Studie zaměřená na nerovné zacházení a vícenásobnou diskriminaci v 
přístupu ke zdravotní péči  
 
Od prosince 2010 realizuje Gender Studies, o.p.s. výzkum pro Agenturu EU pro základní práva zaměřený na 
nerovné zacházení a vícenásobnou diskriminaci v přístupu ke zdravotní péči. Realizace zakázky proběhla v roce 
2011. Vydání publikace se plánuje na druhou polovinu roku 2012. Vzniklá studie shrnuje výsledky z pěti zemí: 
Rakouska, České republiky, Itálie, Švédska a Velké Británie.  
Výzkum zahrnul analýzu dostupné literatury a statistických důkazů o nerovném zacházení v přístupu ke 
zdravotní péči, včetně právního kontextu a zmapování politických iniciativ v uvedených pěti členských státech 
EU i na úrovni celé Evropské unie. 
 
V rámci výzkumu proběhlo v České republice 63 rozhovorů – s odborníky a odbornicemi na tuto problematiku 
(právníky a právničkami, zástupkyněmi institucí, na které je možno se obrátit se stížností na zdravotní péči, 
tvůrci politiky a zástupci a zástupkyněmi neziskových organizací), pracovníky zdravotnických služeb a s 
uživateli zdravotnických služeb, kteří se setkali s diskriminací v přístupu ke zdravotní péči. Mezi uživateli 
zdravotnických služeb byly zvoleny pro výzkum dvě konkrétní skupiny: migranti a migrantky z post-sovětských 
zemí a Romové a Romky. V rámci těchto skupin proběhly rozhovory s ženami v reprodukčním věku, osobami 
nad 50 let věku a mladými lidmi s lehkým mentálním postižením. Výzkum byl realizován v Praze a ve středních 
Čechách.  
 
Cílem studie, která z výzkumu vychází je: 
 
1. rozpoznat překážky v přístupu ke službám v oblasti zdravotní péče, tedy zjistit, jak snadné je získat 
náležitou zdravotní péči pro osoby, které by mohly být ohroženy diskriminací;  
 



 

2. zmapovat v jednotlivých členských státech politické iniciativy ke zlepšení služeb v oblasti zdravotní 
péče a kvality zdraví osob, které náleží do skupin nejvíce ohrožených diskriminací;  
 
3. určit způsoby, jakými mohou zdravotničtí pracovníci reagovat na potřeby v oblasti zdraví u osob, které 
náleží do skupin nejvíce ohrožených diskriminací.  
 
 
Od roku 2011 působí Gender Studies, společně s Poradnou pro občanství, občanská a lidská práva a 
odbornicemi ze Sociologického ústavu jako kontaktní místo - focal point - Agentury EU pro základní práva 
pro ČR a Evropského institutu pro genderovou rovnost. Na realizovaných zakázkách spolupracovalo s 
dalšími odborníky a odbornicemi.  
 
V roce 2011 Gender Studies také spolupracovala za Českou republiku za rok 2011 na Výroční zprávě v oblasti 
základních práv.  
 
 
Audit Rovné příležitosti 
 
Genderový Audit Rovné příležitosti je aktivita Gender Studies na poli rovnosti žen a mužů na trhu práce. Jedná 
se o analýzu firemní politiky a vnitřních organizačních procesů z genderové perspektivy. Cílem je zhodnotit 
stávající situaci, ocenit dobré praxe a nabídnout cestu ke zlepšení v problematických oblastech. Audit se 
primárně zaměřuje na prosazování rovných příležitostí žen a mužů, ale jeho výsledkem je (pokud organizace 
realizuje doporučení auditu) celkové zlepšení výkonnosti organizace, protože pokrývá i oblasti jako firemní 
kultura a komunikace ve firmě, nábor a rozvoj zaměstnanců a zaměstnankyň, slaďování práce a soukromého 
života apod. Auditována může být celá firma či jiná organizace nebo její část (divize, pobočka, oddělení). 
 
Přínos auditu pro zaměstnavatele:  
 
► stanovení objektivních cílů v oblasti rovných příležitostí žen a mužů, slaďování rodinného a pracovního 
života a antidiskriminace v rámci firemních politik na základě externího posouzení personálních a 
institucionálních limitů a příležitostí 
► externí zhodnocení vnitřních procesů týkajících se řízení a rozvoje rovných příležitostí žen a mužů, slaďování 
rodinného a pracovního života a antidiskriminace a návrh doporučení  
► získání informací od zaměstnanců a zaměstnankyň firmy zvyšování povědomí o rovných příležitostech a 
slaďování mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi a managementem firmy 
 
Auditem „Rovné příležitosti“ v roce 2011 prošly nebo jej alespoň započaly tyto organizace: 
 
 
V srpnu 2011 Gender Studies vyhrála výběrové řízení na realizaci auditů rovných příležitostí v rámci projektu 
Most k rovnováze mezi rodinou a kariérou, jehož cílem je vyvíjet a prosazovat nová opatření prorodinné 
politiky, šířit osvětu v oblasti slaďování pracovního a rodinného života, odstraňovat genderové nerovnosti a 
začleňovat znevýhodněné osoby na trh práce. Projekt realizuje liberecké o. s. Centrum Kašpar v rámci OP LZZ. 
Od září do prosince realizovaly pracovnice Gender Studies, o.p.s. audity RP u těchto regionálních 
zaměstnavatelů na Liberecku:  
 
Jedličkův ústav, p. o., Liberec 
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. 
Pytloun hotel Liberec 
VGD Liberec 
 
Centrále společnosti Provident Financial, s.r.o. v Praze byl v roce 2011 obnoven certifikát Auditu „Rovné 
příležitosti“.   
 
 
 
 



 

Poskytování vzdělávacích služeb a účast expertek Gender Studies, o.p.s. na vybraných konferencích 
 
Leden 2011: 
 
Prezentace k problematice firemních zařízení péče o dítě pro veřejnou akci Britské obchodní komory 
Školení v oblasti genderu a marketingu pro dm drogerie markt, s.r.o.  
Příspěvek na konferenci pořádané Heinrich Boell Stiftung ve Varšavě k tématu předsednictví v EU 
Školení Rodina a práce, MC Sluníčko v Karviné (v rámci projektu Sítě mateřských center) 
 
Únor 2011:  
 
Seminář Slaďování rodinného a pracovního života, o.s. RECEPTT, Stříbro 
Školení k problematice firemních školek pro Fosfa, a.s., Břeclav 
Školení v oblasti slaďování pracovního a osobního života pro dm drogerie markt, s.r.o. 
Školení v oblasti flexibilních forem práce pro Knihovnu Jiřího Mahena v Brně 
 
Březen 2011:  
 
Seminář Rodina a zaměstnání, Moravskoslezský kraj a Vysočina, pro Síť mateřských center 
Seminář pro projekt RP v komunálních a obecních rozpočtech, Gender Fokus, Jihočeský kraj 
Konference České ženské lobby: Ženy a ekonomie (podíl na přípravě, vystoupení v panelových diskuzích) 
Příspěvek na konferenci pořádané centrem proEquality a informačním centrem OSN: Česká republika a UN 
Women  
 
Duben 2011:  
 
Přednáška a praktická cvičení: RP na trhu práce a slaďování rodiny a práce pro MC Valašské Meziříčí (Emcéčko) 
Seminář: Jak slaďovat rodinu a práci? Pro RC Routa Čelákovice 
 
Květen 2011: 
 
Seminář: Flexibilní pracovní úvazky, MC Čelákovice 
Přednáška o slaďování pracovního a rodinného života v rámci Světového týdne respektu k porodu pořádaného 
Hnutím za aktivní mateřství 
 
Červen 2011:  
 
Školení k rovným příležitostem žen a mužů pro ITC-VÚK, a.s. 
Školení RP žen a mužů a diskriminace pro Magistrát hl. m. Prahy 
Přednáška Jak sladit rodinný a pracovní život pro Centrum pro rodinu M.E.D. o.s., Semily 
Účast v panelové diskuzi pořádané Heinrich Boell Stiftung na Německé ambasádě k tématu Ženy ve fotbale 
 
Červenec 2011: 
 
Příspěvek o tom, jak Gender Studies, o.p.s. prosazuje rovné příležitosti žen a mužů na českém trhu práce v rámci 
workshopu pořádaného MPSV (k výzvě č.  76 OP LZZ) 
 
Září 2011:  
 
Seminář k rovným příležitostem pro Centrum andragogiky, s.r.o. 
Příspěvek k tématu Rodinná a sociální politika na Letní škole Strany Zelených  
Příspěvek k tématu age management-u v českých firmách v rámci interní konference projektu P.E.O.P.L.E. 
 
Říjen 2011:  
Gender in the Czech Society - přednáška pro Antioch College 



 

Gender and Media in the Czech Republic – přednáška pro Antioch College  
Úvod do genderové problematiky a slaďování rodinného a pracovního života pro klienty a klientky Úřadu práce 
v Trutnově 
Přednáška na setkání pro personalisty v Centru Kašpar v Liberci 
Diskusní seminář: Jak sladit rodinu a pracovní život: možnosti a překážky v současné společnosti. Pořadatel: IPES 
o. s. ve spolupráci s Nadací Konrada Adenauera a Sdružením žen KDU-ČSL, prezentace: Slaďování práce a rodiny v 
kontextu rodinné politiky 
Vystoupení v panelové diskusi o slaďování práce a rodiny (nejen) v různých životních fázích v rámci veletrhu 
Profesia Days 2011 
 
Listopad 2011:  
 
Kulatý stůl: Pro-rodinná politika na komunální úrovni a ženy v obcích, Městský úřad Třebíč. Přednáška: Rodinná 
politika v ČR: Slaďování práce a rodiny - možnosti a trendy 
Seminář Rovné příležitosti žen a mužů ve veřejné správě pro MŠMT 
Příspěvek na konferenci IBF Forum k tématu České ženy v businessu  
 
Prosinec 2011:  
 
Školení RP žen a mužů a diskriminace pro Magistrát hl. m. Prahy (část 2) 
Prezentace na téma slaďování práce a rodiny pro projekt Cristal, Grafia, s.r.o., Plzeň 
 
  
Proběhlo také několik přednášek na gymnáziích a středních školách v Praze i v regionech ČR.  
 
 
 
 
Členství v sítích organizací 
 
Asociace pro rovné příležitosti 
 
Asociace byla založena v roce 1999 a Gender Studies, o.p.s. byla jednou z organizací, jež stály u jejího vzniku. 
Hlavním cílem bylo sdružení žen pracujících v neziskových organizacích, které byly založeny po roce 1989. ARP 
chybělo vlastní financování až do roku 2003, kdy se jí díky silné podpoře Gender Studies, o.p.s. podařilo získat 
prostředky od Ministerstva zahraničí na projekt „Na cestě do Evropské unie – průvodkyně nejen pro ženy“. 
V roce 2005 se Asociace pro rovné příležitosti stala partnerskou organizací projektu vedeného Gender Studies, 
o.p.s. pod názvem „Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů“, financovaného v rámci Iniciativy EU Equal, který 
skončil v srpnu 2008. 
 
Česká ženská lobby 
 
ČŽL je platforma 22 ženských a genderových organizací vytvořená za účelem spolupráce a prosazování 
rovnosti žen a mužů a členství v European Women’s Lobby. Alexandra Jachanová Doleželová z Gender Studies, 
o.p.s. byla v první polovině roku předsedkyní České ženské lobby a od druhé poloviny místopředsedkyní. Od 
roku 2007 má Česká ženská lobby svou zástupkyni v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Od roku 2011 
se Gender Studies účastní odborné skupiny ČŽL k porodnictví.  
http://www.czlobby.cz 
 
 
Evropská ženská lobby  
 
(EWL) je největší zastřešující organizací evropských ženských NNO, která zahrnuje národní i evropské 
organizace z 27 členských států EU a tří kandidujících států. Sekretariát EWL sídlí v Bruselu. Cílem EWL je 
podporovat rovnost mezi ženami a muži a iniciovat diskuzi na související témata. EWL zároveň aktivně 
zprostředkovává kontakt mezi politickými autoritami a ženskými organizacemi. Českou ženskou lobby 
zastupovala ve Výboru Evropské ženské lobby Alexandra Jachanová Doleželová z Gender Studies, která byla v 

http://www.czlobby.cz/


 

květnu 2010 zvolena místopředsedkyní Evropské ženské lobby. V EWL měla na starosti agendu sociální a 
antidiskriminační politiky, zastupovala EWL na konferencích pořádaných Evropskými institucemi či dalšími 
subjekty. http://www.womenlobby.org,  
 
COHA - Czech Oral History Association (Česká asociace orální historie) 
 
Gender Studies, o.p.s. je členkou České asociace orální historie (www.oralhistory.cz). GS je zde zastoupena svou 
externí spolupracovnicí Pavlou  Frýdlovouá, která je zároveň členkou týmu projektu Paměť žen.  . 
http://www.oralhistory.cz 
 
KARAT Coalition (Sdružení KARAT) 
 
Sdružení KARAT spojuje ženské neziskové organizace ze zemí střední a východní Evropy. Sdružení bylo 
založeno v roce 1997 ve Varšavě a podporuje spolupráci ženských organizací, které ve svém regionu často čelí 
podobným problémům a otázkám. KARAT propaguje rovnost mužů a žen a účastní se politických procesů 
zaměřených na zlepšení postavení žen na národní i mezinárodní úrovni, zejména prostřednictvím programů 
OSN. Gender Studies se jako členská organizace zapojilo do projektu CONNECT! East/South/West Women for 
Development zaměřeného na propojení genderové rovnosti a rozvojové spolupráce. 
 
http://www.karat.org 
 
Česká koalice Social Watch 
 
Organizace Social Watch je mezinárodní lidskoprávní síť, která vznikla v roce 1995 a v současnosti k ní patří 
více než 700 organizací ze 70 zemí světa. Ustavila se s cílem nezávislého sledování dodržování závazků 
přijatých na konferenci Organizace spojených národů o sociálním rozvoji v roce 1995 a konferenci o ženách v 
témže roce. Na těchto konferencích byly poprvé definovány odstranění chudoby a dosažení rovnosti mezi muži 
a ženami jako společný celosvětový cíl. Social Watch vydává každoroční výroční zprávy o vývoji a nedostatcích 
v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen (většina lidí žijících v chudobě jsou ženy). 
Českou koalici tvoří sdružení šesti organizací: Ekumenická akademie Praha, Masarykova demokratická 
akademie, Gender studies, o.p.s., Fórum 50 %, Trast pro ekonomiku a společnost, Nesehnutí Brno. 
 
GS se podílela na příspěvku k situaci v ČR do mezinárodní zprávy Social Watch za rok 2011.  
 
Fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) 
 
Gender Studies se v roce 2011 připojila k FoRSu ve statutu pozorovatele, konkrétně do genderové sekci fóra. 
V roce 2011 v ní vznikly materiály a školení k problematice genderu a rozvojové spolupráce (např. manuál pro 
české rozvojové NNO „Gender in Development Matters“ apod.) 
 
 
Česko proti chudobě 
 
Česko proti chudobě je koalice českých nevládních a neziskových organizací, která se v roce 2005 sdružila v 
celonárodní obdobě kampaní organizovaných občanskou společností ve Velké Británii a v dalších evropských a 
především mimoevropských zemích a jejímž cílem je zasáhnout nejen širokou veřejnost - ale především tu její 
část, která toho o problematice globální chudoby příliš neví, či nechce vědět. Neméně důležité je aktivně 
oslovit i státní správu a české politiky, navázat s nimi dlouhodobý dialog a probrat způsoby, jakými lze boj proti 
chudobě promítnout do politické práce. Za tímto účelem účastnické organizace kampaně sestavily seznam 10 
požadavků, o jejichž splnění společně usilují. Každým rokem probíhají Dny proti chudobě na mnoha místech ČR 
- desítky seminářů, přednášek, diskusí, pracovních dílen, školení pro novináře, státní správu a učitele. 
 
Gender Studies  se zapojuje do práce koalice v oblasti genderové problematiky.  
 
 
 
 

http://www.womenlobby.org/
http://www.oralhistory.cz/
http://www.karat.org/


 

WINE 
 
WINE je sítí evropských ženských informačních center, knihoven a archivů. Vznikla v roce 1995 a zaměřuje se 
především na rozvoj dovedností partnerských organizací prostřednictvím vzdělávání a tréninků; na synergické 
fungování a vzájemnou podporu ženských informačních center, knihoven a archivů a univerzitních kateder 
oborů genderových studií a na pořádání konferencí a seminářů pro informační specialisty působící v této 
tematice. WINE usiluje o naplňování reprezentativní funkce vzhledem k programům Evropské komise, které se 
zaměřují na informační a dokumentační služby na poli genderové tématiky. 
http://www.women.it/wine/partners.htm 
 
 
RewindNet 
 
RewindNet je sítí ženských informačních a dokumentačních center 15 zemí střední a východní Evropy 
založenou v roce 2001. Je koordinována Ženskou Infotékou (Záhřeb, Chorvatsko); Gender Studies se stala její 
členskou organizací v roce 2002. Jejím cílem je sdílení zkušeností, vytváření informačních systémů a užívání 
kompatibilních standardů, které tvoří důležitý základ budoucí možné spolupráce. Mezi hlavní aktivity patří: 
shromažďování dat o ženských informačních centrech v regionu střední a východní Evropy (on-line databáze, 
publikace Regional Database of Women‘s Information and Documentation Centers in CEE), regionální 
mediální výzkumy (publikace Until it Stops. Violence against Women Accross Transitional Europe) a rozvoj 
Thesauru ženské terminologie. 
http://www.rewindnet.org/ 
 
 
Účast Gender Studies, o.p.s. v poradních orgánech vlády a ministerstev 
 
Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 
 
Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů je stálým poradním orgánem vlády v oblasti vytváření rovných 
příležitostí pro ženy a muže. Rada byla zřízena usnesením vlády ČR č. 1033 ze dne 10. října 2001. Rada 
připravuje návrhy směřující k prosazování a dosažení rovných příležitostí pro ženy a muže.  
Gender Studies, o.p.s. v Radě v roce 2011 zastupovala ředitelka organizace Mgr. Linda Sokačová. V Radě vlády 
rovněž zasedala Mgr. Alexandra Jachanová Doleželová, která zde zastupovala síť neziskových organizací České 
ženské lobby. V roce 2011 Rada vlády pro RP žen a mužů nepracovala, nicméně její členky nebyly odvolány.  
 
Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života Rady vlády pro rovné příležitosti žen a 
mužů 
Gender Studies, o.p.s. ve výboru zastupovala Linda Sokačová, která byla jeho místopředsedkyní. Výbor se 
soustředil na téma zařízení a služeb péče o děti, flexibilizaci rodičovské dovolené a aktivní otcovství.  
 
Výbor pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů Rady vlády pro rovné příležitosti 
žen a mužů 
Gender Studies, o.p.s. v tomto výboru zastupovala Alexandra Jachanová Doleželová.  
 
Komise Rady hl. m. Prahy pro rodinnou politiku 
Gender Studies, o.p.s., zastupovala ředitelka organizace Linda Sokačová a posléze Lada Wichterlová.   

http://www.women.it/wine/partners.htm
http://www.rewindnet.org/


 

Správní rada Gender Studies, o.p.s. 
 
Marie Noe (předsedkyně) 
Petra Jedličková Štogrová 
Jiřina Šiklová 
 
 
Dozorčí rada Gender Studies, o.p.s.  
 
Eliška Janšová 
Hana Maříková 
Zuzana Uhde 
 
 
Zaměstnankyně Gender Studies, o.p.s., v roce 2011 
 
Linda Sokačová, ředitelka  (do 31.července 2011) 
Alexandra Jachanová Doleželová, zástupkyně ředitelky, od 1.srpna 2011 ředitelka  
 
Iveta Adamčíková, finanční manažerka 
Lucie Bilderová, projektová manažerka 
Nina Bosničová, projektová manažerka, šéfredaktorka zpravodaje Rovné příležitosti do firem 
Kristýna Ciprová, PR manažerka 
Gabriela Ferbarová, pracovnice knihovny 
Anna Kotková, projektová koordinátorka, office manažerka  
Marie Koudelková, koordinátorka databáze diplomových prací 
Helena Skálová, informační specialistka a projektová manažerka 
Michaela Svatošová, koordinátorka knihovny a projektová koordinátorka 
Martina Štěpánková, právnička  
Markéta Štěpánová, účetní asistentka 
 
Externí spolupráce 
 

Iva Baslarová, Kateřina Cidlinská, Klára  Čmolíková Cozlová, Tomáš Dopita, Eva Ferrarová, Eva Fialová, Pavla 
Frýdlová, Jaroslava Hasmanová Marhánková, Pavlína Horáčková, Jana Hradilková, Kateřina Jonášová, Beáta 
Kaczynská, Kateřina Kastnerová, Jitka Kolářová, Lucie Králová, Kateřina Machovcová , Anna Nedvědová, Lucie 
Otáhalová, Zdena Pavličšová, Adéla Semotánová, Světlana Sokačová, Martina Štěpánková, Anna Valouchová.  
 
Spolupracující stážistky: Markéta Galaczová, Markéta Šandová , Kateřina Plasová, Tereza Cachová, Lada 
Hajdíková.  
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zPRÁVA NEzÁVlstÉHo AUDlToRA

PRo sPRÁVNÍ RADU sPoLEČNosTl GENDER sTUDlEs, o.p.s.
lč: 257 37 058

Provedlo jsern oudit pňložené účelníZóVěrky společnosŤi Genderstudies,
o.p.s.,kieró se sklódó z rozvohy k 31.12.20ll, Výkozu zisku o ztrólyzo rok
končící 3l. 12. 2011 a přílohy iéto účeiní ZóVěrky, kteró obsohuje popis
použiiých podstotných účetních rnetod o dolší vysvětlující informoce, Údoje o
společnosti Gender studies, o, p. s. jsou Uvedeny V čl. l přílohy téio účeiní
ZóVěrky.

Odpovědnosi slolulórního orgónu úěelníjednotky zo účetní zóvěrku

stoiutórní orgón společnosti Gender siudies, o, p, s. je odpovědný Zo
se§tcvení účeŤní Zóvěrky, kteró podóVó Věrný o pocŤivý obroz V sou odu
§ českými účelnimi předpisy, o Zo iokový vnitřní kontrolní sysiém, který
považUje zct nezbylný pro seslovení účeiní ZóVěrky lok, oby neobsohovolo
význomné nespróvnosii způsobené podvodem nebo chybou.

odpovědnosl oudiloío

Mojí odpovědnosií je Vyjódňt no Zók odě mého oudilu výrok k iéto účeiní
ZóVěrce. Audit jsem proved o v sou]odu se Zókonem o oudiiorech,
n,]ezinórodními oUditorskými siondordy o souvisejícími oplikočními do]ožkomi
Komory ouditorů České repub|iky, V soulodu s lěmilo předpisy jsem povinno
dodžovot eiické požodovky o noplónovoi o provésl oudii lok, obych Získolo
přiměřenoU jistoiU, že účeiní ZóVěrko neobsohUje VEnomné nespróVnosli.

Audil zohrnuje provedení oudilorských posiupů k získóní důkozních
informocí o čóstkóch o údojích zveřejněných v účetní zóvěrce. Výběr
posiupů ZóVisí no úsudku oudiŤoro, Zohrnujícírn i vyhodnocení rizik VýZnornne
nespróVnosii údojů UVedených V účeiní Zóvěrce Způsobené podVodem nebo
chyboU. Při VyhodnocoVóní iěch,io rizik oUdilor posoUdí Vniiřní konlrolní systém
re]evontní pro sesŤovení účeiní zóvěrky podóVojící věrný o poctivý obroz.
Cí]em ioholo posouzení je novrhnoul vhodné oudiiorské posiupy, nikoli
vyjódnt se k účinnosii vniířního kontro]ního syslérnu účeiní jednoiky. Audi1 1éž
ZohrnUje posoUZení Vhodnosii poUžitých účetních metod, přiměřenosti
účeiních odhodů provedených Vedením i posouzení celkové prezenioce
účeiní ZóVěrky.



Jsem přesvědčeno, že důkozní informoce, které jsem Získo]o, poskylují
dostoiečný o Vhodný Zóklod pro Vyjódření mého Výroku.

Výrok oUdiloro

Podle mého nózoru účeiní zóvěrko podóVó věrný o pociivý obroz okiiv o
posiv společnoslí Gendersiudies, o. p. s. k 3l. 12.2011 o nóklodů o výnosŮ o
VýsledkU jejího hospodoření Zo rok končící 31. 12. 2a11 v sou]odu s českými
účetními předpisy.

V Proze dne 25. června 2012

lng.Jono chVoilinoVó
ouditor. č. osv. l58l Komory ouditorů ČR

Přílohy: oudiiovonó rozvoho k
oUditovoný výkoz ZiskU
ouditovonó pří|oho zo

31 . 12. 2a11
a ZýólY zo rokkončící3],l2.20ll
rok 20ll



pod]e lyblá3ky č 504/2002 sb
Rozvaha (Bilance)
Ledni 3l. prosince 20l l

(vlis, Kč)
Název, sidlo a pá! foma

účeLni jednolky

T
Dloubodobý n,ietek celken

l Ncl,n.mi \!s]§dlr \J^U ] a \)\oje

i oÝí l ,llouhodlb! ftfunús! lnJFtek

6. N€dok.tri€ný dlouhodob! nebmo

2 Uměleclnl dila, piednrě§ asb

4 s dn oslatDé n ovité včd a §.uhórv fo.vrrnťh Vě.i

6 7áiadni sLá.b a lažni 7vii,l3

7. D.obný d]ouhodobÝ nnom". aieLel

9 \ed.koičoý d]ouhodob} inollrý najetek

]0, Posli\buté zilolry na dlouhodobý hmolnÝ naielen
Il. DlouhodobÝ fin8nčni na ietek .elk n

1, Podilv v oviádmÝ.h a ři7. Ý.h.$bá.h
2 Podily v osobách pod p.d5tatným vliÝm
3 Dluno!. (mé pipb lrcné do

§ .Ý.U j dlounodlbe Pujtlr''
b o.tJrni dl.únodob} linanaíL fo J]ťkk

l, dloubodob{Ou m,jctLu cell,€n

l oprávky- k nebnoinÝm \{lledkún !"J^u!fu a

j oprdllJ ( !.ťoil<binr pr;\inr
,1 oÉrá!,kr k drotDému dlouhodobénu nehmoErénru nralel|a

5 opiivky k o\taúiBu dlounodobinu nchmoméúu úa]eku

7 opiivky k smoýatným movilim včcem a souborůnr nroviŇú véci

9 oniIi& k á]<ladniúu sládu a tažrún 
^,iiatun

l 0 opráv§ k diobnún u dtouhodobéDfu hmo6rém! naretku

l] oDl.j\L\ lon" ninlr dlo]h.



AKTIvA

9 Posk}rrruié zá]ony na zásobv

] P.h cdi\(y Zd ťsLUOto\dje 6ne

h PohlcdJ\LJ a z6ťínďci
7 Po edávkya institucdi soc zab§zpcóeni avď, z&av, pojištěni

12, llároky na doia€ a osiatni Zúčl,ováni se ýálnin
l 3 , Náíoky ía dobce a ost aióoÝini s rozp orgánú úz, sam, cclkrl

],l Pobl.dáviq za účahiky sdnžoi
t5 Pot edá\,ky z pcuých

]8, Dohddne trťq aklimi
l9, oprahá lolozla k pobledávkiin

liíančúi úljct L c€lleB

4, Majetko\é cmné papiry k obchodóváni

5 Dluhové @mé DaDiN k obch.dovánj

7, Pořizo!úý ká&odobý finačni majetek

l Nánady přišLich óbdobj

2, piijny piištich obdobi

3 Kur§.Vé ró7dil! aki]vni



PAsIvA
ke dnj :] l, prosinc.20l l

Gender Studies. o, D, s.

\. Vláshizdróie celken 44l

94 9l

x! 8!

3, o@ňovei rozdi]} Z pleftnéni naielku a závazků

I. výsl€d€k ho3podaření celkem 12, 35.

1, Účct výs]edku hospodaieni 22:

' 
vÝ§iedek ho§.ódaienívc §chvaloveim ii7eni

3, Nďozdčtený zisk, neuhrú€ná drára ninulých lel 8a ]2(

}, Cizi zdroi€ C(lkefi 3 88( 3 ó5,

l Dlouhodobé závazky c.lkcn
l Dlóúhodohé h,nknvri fitn,

3. Závdky z pronájúu

,l. Pňjatj dlou]rodobé zálohy

5, Dlouhodobr: sněnky t úhradě

ó. Dohadné účry pdivní
? o§tátní dlolhodobé závúkv

ll. Kráikodobé záv.zlrf Celkfm t 13!

11

2, Sněnky k únladě

l9t 34l

ó, osiatni zá!žk) vúčj zučstnocúm
7, Závďky k in§titucinr soc,2abezpečii a vei, zdlav, pojištčni l0! l0

8, Daň z přijnr!

5

t0, Do z piidané hodnotr

] 1. ostatni dúé a poplat§

12, Závú}y zc vztafiu l §lálninu rózpoótu ]5/

13. Závazky Ze vzlaiu k rozpočfu orgánú uemích sm. oclkú

14. Závú§ z upseých lespl@ených cann}'ch pápirú a podiiů

15 7álekv k účastníkům sdíuženi

1ó. závazky Z peÝných temíno\rych op.lei
35( 20í

]8, Kín_Lodobé baíkoýn] úvěry

20, vydoé krátlodobé dluhopisy

2], Dohadne uc§ púi\ ni l0]] 1l

2.], ostóji k átkodobé tinúčúl !'pomoci
v. Jiná pasiva c€lk€m 2741 278l

l , vr'daie přištich obdobi ) l

2, vínosy piišjch obdobi 2 739 117,,

,ASIYA CELKEM 0.00 ./.:i' . ,0.00 4 ]03 4 l0:



lodle vyhlášky č 50,l/2002 sb
Výkaz zisku a ztráty

ke dni 31, prosince 2011
(! lis Kč)

257J7O5E

N&ev, sidIo á práni lbma
účetfu ]ednod<y

\áklady
I. ipotřebované nákuDy celken ?5:

l'1'

], spoúeb. osiatnlcn n$iladovate]njich dodálek

7l

tl, ?10:

20:

?, NílJady ni reprezeíhci

L ]§obni íákhdy celken 5 23]

415.

]0 Zdiionné socjálni Doiišlěni

] l oslal.a socid,lni po]]§léni

t2 Zálionné šóctálni n]jnlad}

l] oýJú] \o( dlnr níŇJdr
tv, Dině t óoĎblkÝ celk n

16 (]staini ddrč a pop]aikl 1

cstatnínáklady celkem

t7, snr]u\!i polarY a úrokl Z prodleni

l8, oslatnipok!§ a penáe

l9 odpi\ nedob)lrré pohl.dávk_a (j

20 úlo1š t]

l6

22 Dd,

)dpny, prDd,ný nrnd! Mrbr ru.N r 0e rŤý.h p{,ložek cdkm

25 odpts! diounodobého nťhnon]ého a hmoi.óho ma]eik!

žo /,. a|,o\"cen. ploJú.|o J ol-oooD ne ú, l, l -,,,, 1,1, l

27 Prod é ccúé DapB ápodily

30. Tvoňa opBvných položek

\íI. Poskytnulé pří§pěvkf celkeb 1]

3] Posklnuié pňspělk! zúčlÓvaré nr€zi.íganl7ačnimj sLožkdni

32 l'oskínuté ólenské plispěÝkÝ ]]

Yl]].
33 Dodaieóné od!od], ddé Z piilnú



cinnosti

B_

í. rržbv za vla§tní ýýkony a za zboží célken 39:

1. Tržb), za vlastní \ýmbk}

2. Tržb), Z prodeie služeb 29,

3. Tržb} za prodmé zboží

ll. Změny stavu vDitroorgadizačnich zá§ob c.lken
,1, Zmčna ýavu zásob nedokončené !í,robv

l. Zílěna slavu 7ásób nó otóleni

6, Změna stavu á9ob !í,fubkú

7, Zmčná StJ-lu 
^,iřar

III.

8 Aklivn.e m,ieriálu , 7hoží

9, Akliláce vnihorseni7áčnich s užeb

10, Aktivacc dlouhodobého nchmotného najetku

l l, 
^klilace 

dlouhodóbéhó hffdtného m,jettu

lV. )statni výnosy celkem 1 89]

]2. smlu\ni pokury a úrok} z prodlení

]3- oýatnípokul),-'. a penále

1,1, Plarb! za odcpsané pohledávl§,

]5. UroLf

]ó, Kursové zisk)

17. Zúčtování

]8. Jiné ostatní !ýnosy 3

rržb, 2 prod.je f,,j€tlu. zúčtóYíni r*ry , on.aYných položck @lk€m

Io, T žb) , plode-e dl.j"odob<ho ncŤ ULrjlrJ " 
.r lnl e.. n Jje,k ,

20, TIžb]- z prodcjc cennýcn papírů a podilú

2], Tržby 7 lrodeie maleriálu

22, výnos} z ká*odobóho finančniho najetku

24, \'ýnosy z dlouhodobého ijnančnjho majeiku

]5. ZúčloÝánj oprauých položck

Přiiaté při§pěYky célken 2,7..

26, Piiialé přkpěvk_v zúčtolané me7i orqanizačnimi složkami

27. PiijaLé pijspěvk} (&r}) 2,1,

28. Přiialé členské příSpě\ky

vII. přovoni dotace celkcm

6 398

8 96!

c. Výsled€k hospodrření před zdaněnin 225
j,l, Daň z přiinů

D, yÝsledek hosDodařeDi Do zdaněDí 225

ýÝ§led€k hosDodnření Do zdanění celkeú 225

Podpis odpovědné osob, ]

2i,6,2012
0,00

ry-,í;!



pŘíloHn účnrNí zÁvĚnxv
Gr]NDl]R S-I'IJDllJS, o. p. s.

k 3|.12.20ll

1)říloha ie Zpmcor,ána r sorrladu s r.lhláškorr č, 500/2002 sb.. klcrou se plovádč]i něklelá Ustanoveni Zákona č, 56]/l99l sb,.

o ťlčct irtYi. vc Znčni poZL]ěišich přcdpisú, ť]daie přjloh), \,}cháZcji Zúčctních písemností účctllí iednolk),a Zdalších
p,,.lk1.1JJ. klťr: lnJ účCll I,iťJ1,1,1kr k di.p,,zr.t,

D Obe§,né jnfp.rmaee

obchodnífirma: GENDLR STt]DlF.s. o, p. s,

Sídlrr; Klimentská 17

Datum vzniku účetní jednolky: l5, 2, ]999
ldentifikačníčislo: 25 7] 70 58
Právníforma: obecnč prospěšná spolcčnost
Předmět podnikáni nebo jiné činno§ti, připadně Olganizováni přcdnášek a scrninářů

účel, pro který byla zřízena: Knihovnické služby
Posk},továni iníbrmaci z databáze společnosti
pub]ikačničinnost
Vedlejši činnost : nákup a pIodei nových publikaci

Rozvahový den: 3 1 ,12.20l l

okamžik sestavení účetniZávčrky: 25,06.20l2

Popis organizačnístruktury účetníjednotky a icií zásadní změn}- během uplynulého účetního období

O. p. s. založena Zakladatelkou.liřinou Šiklovou, zakladatelskou listinOu.

Zák|adní vklad činil 1.000.-.

statutárním orgánem společnosti.ic správni rada.

Jiřina Šiklová, členka správni rac|v od l2.2.2009

Márie Noe, člcnka správní rady od l. ,l. 20l0, předscda §právni rady od 20. 5,20l0

Pctra Štogrolá Jedličková. člcnka správní rady od t.,1.20I0

Qlqcnó účetní infqttllec

i,oužíl,tmé ťtt'etní ructot11". účetrri .jednotka účtu.je v souladu se zákonem o ťrČetnictví v platném

znění a ČcskýcIl stanclarclů pro účctni .jednotk1,. u kterých hlavrlit-t-t přednlčtem činnosti není

podnikání.

Zpusob zpracolání účetních záznunú: pomocí výpočetní techniky.

Zptt,sob a mísío it,ychol,y tičetních zúznumů; archiv Obecně prospčšné společnosti Gender

stlldies v pobočce Gorazdova 20. Praha 2.

ApLikuce obecnýc,h účetníc,h zti,stttl: dle zákona o účctnictví v platném zrrětlí.

Zpusoby ot,eňovúní.- dlouhodobý ma.|etek v pořizovacíclt cenáclr. zásoby v pořizovaciclr

cenách.

Zpuxlb;, tltlpi,s,ol,tiní.- dlouhoclobý hIrlotlrý nlajetek er,idovaný r,ťtčetnictví sc odepisuje dle

odpisor,óho plánLr podlc stallovel]é dobv použitelnosti.



Zpú:,ob stunol,ení oprúvck nlaiel ktt : sottčct dosavadních odpisů

Zptlsoll slctnovení rcúlné hotlnoty nujclkt.t u:til,tt:ktt. rcálná hodIlota ncbyla použita.

Zpusob tw'rby tt l,,v!šc oprulných 1;o/oick,, ncb1"ly tvořeny.

Zptt,ulb lwlrbl, a yýše rezerl : rrebyly tvořeny,

Odchylky otl účetních nlelotl s,tn,edenítll 1,li:nt na malelek u ztil,uzk.,-, nu _finunční ,siluctti u

výslede k hospodaření: žádné nenastaly.

zrrůsobv oceňování aktiv a závazků

aktiva nebo
záýazku

Pokladna EUR Nominálni Přepočet kulsenl
hodnota k 3l,l2,20ll
Norll ináln í Přepočet kursem

Bankovni účet hodnota k 3 l .l2.20l l

I]UR
Pokladna USD Nonlillálni Picpočcl kurselrl

hodnola k ] 1,12,20ll

druh aktiva způsob
ncbo závazku ocenění

způ§ob stanoveni
úpravY hod noty

kurz ČNB přepočtená
k rozvahovému hodnota

dni aktiva n€bo
záv azkíl

2j.8 29 587.9íl

25.8 63 4ló.92

l9.9,1 3 996.j7

datum splatnosti

hodnota
aktiva nebo

záyazku

l 1.16.82 t]t J R

2458.02 tju R

]00,12 t]sD

1u
datum vzniku

přehled snlatných závazků ssz. zp a Fu

dru h závazku
pojistné na sociálni zabezpečeni
a příspěVek na Státni politil(u
ZaI,]lěstnanoSti

Veiejné Zdt?votni poiištěni
daňový nedoplalek u n]istně
přislušného íjnančního úřadu

Akcie a nodíly
Není náplň,

Dráva
Není náphi.

Dluženó částkv. které vznikl},v průběhu účetního obdotli
Nejsorr,

Výsledek hospodařcní

Výsledek hospodařeni

N r,.iso u,

Kč



V j sll,dek hospodaierri ]]4 640,l5

lnformace o nrůměrném evidenčním nřcpočtenóm nočtu zaměstnanců

položka

průrlěrnÝ evidenční
Mzdové nák l

poskytovatel

op Lzz Ústi nad
Labenl

zan]čstnanců

celková výše ba n kovn ího úvěru

účel
dotace/pro iekt/g ra nt

úroko!"á saZba

dlouhodobého
samosprávných

výšc dotacc

l98,23 1,43

zajištěni úvěru

nehmotnóho a hmotného
cclků nebo ze státnich

Zd ro.i dotace

PIostředky Z ESF a státni
rozpočet

4.1 54.052.__
za[onne sociálnl poiiiténi
ostatní sociální Doi ištění

bankoyní úvěr

zákonnó sociálni náklad
oStatI]iSociaInl nákl
Osobni ná

odměny a funkční požitky za účetní obdobi č|enům slatutárních. kontrolních ncbo
iiných orgánŮ určených statutcm. stanor ami nebo jinou zřizovací listinou
NebyIy poSkytnuty.

statutem. stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných nříslušníků
v osobách. s nimiž účetní jednotka uzavřela za r,_l,kazovanó účctni rlbdohí smlouvy nebo
iiné smluvní vztahy.
Ncbyly.

Záloh}, a úvčry (popřínadě závazky přijaté na jejich účet jako určitý druh záruky)_
ptrsk),tnutó členům statutárních. kontrolních ncbo jiných orgánů určených statutem.
stanovami nebo jinou zřizovací listintlu.
Nebyly.

Rozsah. ve kterém byl výnoče1 zisku nebo ztrá{v ovlivněn znůsoby occňování finančního
maietku v BqLbrěhg t!čc]!líbo obrdobí nebo bezrrrostředně předcházejícího účetního
období
Nebyl ovlivrrčn,

Významné položky Rozvahy (Bilance) nebo Výkazu zisku a zlrály
Vešker,é významné položky.jsou uvedcny na přislušných řádcích v rozva7,e a výkazrr ziskr.r a
Ztráty a nepotřebují zvláštni komcntář.

Další iníbrmacc o významnjrh pdaž_Lách. které isou ve vÝkazech zahrnuty nebo \a!!p€!Z9yiiu/__!jin_í mi
položkamia ve vÝkazcch ldsou samostatně vYkázán}j

Dlouhodobé bankovr-rí ťrvčry

Přijaté dotace na provozní účely nebo na poi,ízení
majetku ze stáhího rozpočtu. rozpočtu úzerrrních
fondů

zaměstnanci celkem

l .077 l99.--



30. MPSV oP LZZ

16 MPSV _ oP LZZ

Královehradecký kraj

32- MPSV _ oP LZZ

slad'ování soukromého a
pracovního života
v mezinárodnim
kontextu: výměna knoW-
how a rozvoj tematické
Sitě
Na křižovatce pracovniho
a osobního života;
rrrožnosti a bariéry
Slad'ování práce a rodiny:
nrožnosti perspektivy pro
zaměstnavatele

Rozpočet kraje

Prostředky Z ESF a státní
roZpočet

Prostředky z ESF a státní
roZpočet

Prostředky z ESF a státni
roZpočet

částka
,R §n/ _-

25.000,-_
)§ onn __

25.000,--
25,000,_-
25.000,-
25.000,-

částka

vybraná částka

bdobi

Podpis osoby odpovědné Za sestaveni:
kratochvilová petra

Telefon: 2573l8l8]

66,1 ,380 ,3,]

2 .203 .57-1 ,52

1.146.,]66,65

2.021 .411,65

Přijaté dary - významné částky
dárce

JachanoVá Doleželo! á
štěpánová
svatošová
Ciprová
KoZák
Burian
Figuš

Poskytnuté dary významné ěástky
p říj em ce

Veřejné sbírky
veřejná sbírka účel

Razítko: Podpis odpovědné osoby:

tního

m

řádáni výsledku 7. ícího úče o
položka částka

VÝsledek hosoodaření( + Zisk. - Zrráta) 43 519.10

Tvorba (+) nebo čerDání (-) fondů
Tvorba (+) nebo ěerpáni (-) nerozděleného zisku minulých let 43 5,19,10

Tvorba (+') nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty rninulých let



Inventářizace účtů k 31,12.2011

I)

D.obn\ nchnoln1 in\-liinl n]i!tlk

I}TlRNlT KNI}IKLPECTVI-LICENC!

0!2 silnonalnd mot \čcia \uubú,1 mri!tLu
lLAl \I 7]70 LU!.L" \ D.nLuan\tr]m :]S ] 9]

n r93.AMl].3ótdmi]\ j.]]MB ZP3196

!cn,eíBULLs.Io rP|,{265-zaluenjdouži!ánl
JIL ťn]loonU\d!Lho \ro c dU tr i\in]

l)rúbni hn,,inlsl,mJicl!k
cs.1_93

Gs_l2_9]

cs_l7.93

Gs_]?.91

GS-]3_91

1r235.00

]S76_31_93



lnYentarizace účtů k 31.12.2011

G5 33 93
LL l'rJ.L3

CS.32_9ll

Ki něPc,250NlR AlVlD Dtrron650vHz
[UUné lc ]:3IlB cPU Durona5lrill / nvid i R,a ]S_2,00
tcní-45]vd,ktrlo] 5()N Y

cs_7-00

]S_l]_0l
alP DRlvD oNl!1iA 2 j0l\1B

RI]KIAI!íN] STIT
6\399jzlDLl) js]01
2*]00. +1*l000. KANC N^BYTIK 3s_2-0l
).]00..+Lil000._ llANc \ \RY ltK

]S_t0,0l

lc sEsTAv,t CELIRoN -]]
nsKARNA oP l1l-{ E]] 1]
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Přehled o peněžních příjmech a výdajích 

  
Výdaje 

Částka v 
tis. Kč 

Mzdové výdaje 4154 

Zákonné soc. a zdravotní pojištění 1077 

Spotřeba materiálu 177 

Spotřeba energie 0 

Prodej knih 78 

Opravy a udržování 4 

Cestovné 205 

Náklady na reprezentaci 28 

Ostatní služby 2468 

Ostatní daně a poplatky 2 

Pokuty a penále 0 

Kurzové ztráty 14 

Manka a škody 0 

Ostatní náklady 537 

Odpisy HM 0 

Celkem 8744 

Příjmy 
Částka v 

tis. Kč 

Tržby z prodeje služeb 292 

Tržby z prodeje knih 103 

Úroky 7 

Kurzové zisky 12 

Zúčtování fondů 1875 

Jiné ostatní výnosy 3 

Přijaté dary 279 

Provozní dotace 6398 

Celkem 8969 

  Hospodářský výsledek +zisk 225 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přehled rozsahu příjmů (výnosů) členěných dle zdrojů  

   
Název zdroje 

Částka v tis. Kč 
 16+19 1 166 
 22 198 
 25 23 
 28 128 
 29 191 
 30+31 1 747 
 32+33 2 006 
 34+35 667 
 38 178 
 39 104 
 40+41 198 
 42 760 
 43 267 
 44 236 
 45 92 
 46 368 
 47 25 
 Služby 314 
 Dary 279 
 Ostatní 22 
 Celkem  8 969 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vývoj a konečný stav fondů 

   Přehled ukončených projektů dle zdrojů v roce 2011 

   

 

Zaměstnavatelé: sladění rodiny a práce – OP 
LZZ (16+19) 

 

 
OP LZZ - Ústí nad Labem (22) 

 

 
T-Mobile právní poradna 

 

 
HBS - Reprodukční práva 

 

   

   

   

   

   

 
  

 

   Přehled pokračujících projektů dle zdrojů v roce 2012 

   

 

Název zdroje 
Částka v 

tis. Kč 

 
People: Leonardo - partnerství 128 

 
FRAGEN 23 

 
Leonardo: GeCo 191 

 

OP LZZ - Na křižovatce pracovního a 
osobního života (30+31) 1 748 

 

OP LZZ - Slaďování soukromého a 
pracovního života v mezinárodním kontextu 
(32+33) 2 006 

 
Královéhradecký kraj - partnerský (34+35) 667 

 
Rodina a dítě - partner č. 1 178 

 
Heřmánci - partner č. 2 104 

 
Rodina a dítě - partner č. 1 - mezinárodní 47 

 
Fórum 50% - partner č. 2 - mezinárodní 151 

 
FRA - Access to Health Care 760 

 
OSF - rodinná politika 267 

 
Franet 92 

 
Karat 368 

 

OP LZZ - Podpora zaměstnanosti a samostatné 
výdělečné činnosti žen z tradičních muslimských 
komunit žijící v ČR 25 

    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Členění nákladů vynaložených na plnění obecně prospěšných činností a vedlejší činnost 

       
Náklady Částka v tis. Kč 

     

Náklady vynaložené na plnění obecně prospěšných činností 
(organizování přednášek a seminářů, knihovnické služby, poskytování 
informací a z databáze společnosti, publikační činnost) 

  

     

Náklady na vedlejší činnost (nákup a prodej nových publikací v rámci 
knihovnický služeb) 

0 

      


