Výbor pro rovnost ČMKOS
je stál˘m poradním orgánem Rady âMKOS.
Jeho posláním je podporovat ve ve‰keré ãinnosti
a akcích âMKOS a odborov˘ch svazÛ
v ní sdruÏen˘ch politiku rovnosti pﬁíleÏitostí,
zejména Ïen a muÏÛ.
V˘bor pro rovnost spolupracuje s jednotliv˘mi
odborov˘mi svazy sdruÏen˘mi v âMKOS,
regionálními radami odborov˘ch svazÛ ve v‰ech
krajích âR, sociálními partnery, MPSV âR
a nevládními organizacemi.
V˘bor pro rovnost má zástupkyni v Radû vlády
pro rovné pﬁíleÏitosti Ïen a muÏÛ.

Proč je téma rovných
příležitostí mužů a žen
aktuální?

Rovné příležitosti pro
muže a ženy = zákaz
diskriminace!

ProtoÏe:
■ vûk a pohlaví jsou nejãastûji se vyskytujícími
dÛvody diskriminace v pﬁístupu k zamûstnání
a v zamûstnání,
■ rozdíl ve mzdách a platech se pohybuje
kolem 25 % v neprospûch Ïen,
■ pﬁetrvává nerovn˘ pﬁístup k zamûstnání
ve v‰ech povoláních a oborech (horizontální
segregace),
■ pﬁetrvává nedostateãné zastoupení Ïen
v rozhodovacích pozicích v podnikatelské sféﬁe
i ve veﬁejném sektoru (vertikální segregace),
■ pﬁetrvává nerovné zastoupení Ïen ve veﬁejném
a politickém Ïivotû,
■ existuje diskriminace zamûstnankyÀ
a zamûstnancÛ z dÛvodu péãe o dûti
a o seniory.

Legislativnû tuto oblast ﬁe‰í zejména
zákoník práce a zákon o zamûstnanosti.
V pracovnûprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace zamûstnancÛ a zamûstnankyÀ z dÛvodu rasy, barvy
pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry
a náboÏenství, politického nebo jiného sm˘‰lení,
ãlenství nebo ãinnosti v politick˘ch stranách nebo
politick˘ch hnutích, odborov˘ch organizacích
a jin˘ch sdruÏeních, národnosti, etnického nebo
sociálního pÛvodu, majetku, rodu, zdravotního
stavu, vûku nebo povinností k rodinû, s v˘jimkou
pﬁípadÛ, kdy to stanoví zákon, nebo kdy je pro
to vûcn˘ dÛvod, spoãívající v pﬁedpokladech,
poÏadavcích a povaze práce.

Co je diskriminace?
Diskriminace = rozli‰ování, které nûkoho po‰kozuje
= neuznávání rovnosti jednoho
ãlovûka s druh˘mi
= omezování nebo popírání práv
urãit˘ch kategorií obyvatelstva

Zákaz diskriminace z dÛvodu pohlaví, sexuální
orientace, manÏelského a rodinného stavu nebo
povinností k rodinû znamená, Ïe je nepﬁípustné
ãinit rozdíly, pokud jde o pracovní podmínky, odmûÀování, odbornou pﬁípravu ãi postup v zamûstnání mezi muÏi a Ïenami, zejména s ohledem
na to, zda jsou Ïenatí, vdané, svobodní, svobodné, rozvedení, rozvedené, vdovci, vdovy, zda Ïijí
osamûle nebo s druhem ãi druÏkou, zda jsou
bezdûtní, nebo mají ãi chtûjí mít dûti a podobnû.

