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Evropský institut pro rovnost žen a mužů 
(EIGE) je nezávislou institucí Evropské unie, která 
byla zřízena s cílem přispívat k prosazování rov-
nosti žen a mužů a posilovat ji, včetně začleňování 
hlediska rovnosti žen a mužů do všech politik EU 
a do vnitrostátních politik, jež z nich vycházejí, bo-
jovat proti diskriminaci na základě pohlaví a zvy-
šovat informovanost občanů EU o rovnosti žen 
a mužů.

Cílem institutu EIGE je stát se centrem znalostí 
o rovnosti žen a mužů, průkopníkem ve vypra-
covávání spolehlivých důkazů, shromažďování 
poznatků a sdílení užitečných zkušeností a odbor-
ných znalostí. Institut EIGE zřízený v roce 2010 osla-
vil v roce 2015 pět let svého působení.

Jaké jsou souvislosti činnosti EIGE?

Ačkoliv rovnost žen a mužů je jednou ze základ-
ních zásad Evropské unie od samého počátku, stá-
le existuje jasný důkaz o demokratickém deficitu, 
pokud jde o zapojení žen do tvorby politik EU. Na-
vzdory pevným závazkům a nedávnému pokroku 
je Evropská unie teprve v půli cesty k rovnoprávné 
společnosti z hlediska pohlaví.

Co je EIGE?

Tehdejší místopředsedkyně Evropské komise Viviane 
Redingová (vlevo), litevská prezidentka Dalia Grybaus-
kaitėová a předseda Evropského parlamentu Martin 
Schulz při slavnostním otevření Evropského domu ve 
Vilniusu, květen 2013.

Institut EIGE působí v rámci politik a iniciativ Ev-
ropské unie a plní cíle a úkoly, které mu přidělí 
Evropský parlament a Rada Evropské unie. Přispívá 
k lépe informované tvorbě politik poskytováním 
odborných znalostí na vysoké úrovni Evropské ko-
misi, členským státům a Evropskému parlamentu 
a do svých činností zapojuje i země usilující o při-
stoupení.
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19. června 2015 – den otevřených dveří u příležitosti oslav výročí zřízení institutu EIGE.

Vizí institutu je:

učinit rovnost žen a mužů realitou pro 
všechny Evropany i obyvatele jiných částí 
světa.

A jeho posláním je:

stát se evropským centrem znalostí pro 
otázky rovnosti žen a mužů.

Institut EIGE řídí správní rada složená z osmnácti 
zástupců z členských států a jednoho zástupce Ev-
ropské komise. Odborný sbor institutu podporuje 
EIGE jako poradní orgán.
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Institut EIGE podporuje předsednictví Rady Ev-
ropské unie prostřednictvím přezkumu provádění 
Pekingské akční platformy v členských státech. 
Pekingská akční platforma je závazek na úrovni 
OSN přijatý EU v roce 1995.

Od roku 2010 institut EIGE zveřejnil osm zpráv 
a jedno výzkumné zjištění k zásadním oblastem 
zájmu pro Pekingskou akční platformu, které po-
skytly podklady pro proces tvorby politik prostřed-
nictvím závěrů Rady pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele.

Rovnost žen a mužů a ekonomická 
nezávislost: práce na částečný 
úvazek a samostatná výdělečná 
činnost

Zpráva „Gender equality and economic independen-
ce“ (Rovnost žen a mužů a ekonomická nezávis-
lost) poukázala na to, že míra zaměstnanosti mužů 
dosáhla cíle strategie Evropa 2020 ve výši 75 % do 
roku 2012, zatímco míra zaměstnanosti žen zůsta-
la nízká, na 62 %. Zpráva ukazuje, že 14 členských 
států splnilo cíle strategie Evropa 2020 z hlediska 
měr zaměstnanosti mužů nebo se jim velmi při-
blížily, avšak s výjimkou Švédska žádný členský 

stát nesplnil cíl strategie Evropa 2020 týkající se 
zaměstnanosti žen.

Na základě zprávy institutu EIGE Rada pro zaměst-
nanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotře-
bitele vyzvala členské státy a Komisi, aby podpo-
rovaly lepší rovnováhu mezi pracovním a osobním 
životem u žen i mužů nabádáním k rovnoměrné-
mu rozdělování povinností z hlediska péče a do-
mácích prací prostřednictvím kombinace různých 
opatření (Rada EU, 2014 a).

Peking+20: čtvrtý přezkum provádění 
Pekingské akční platformy v členských 
státech EU

Zpráva Peking+20 je čtvrtým přezkumem celkové-
ho vývoje na úrovni EU v souvislosti s 12 kritickými 
oblastmi zájmu Pekingské akční platformy. Před-
stavuje hlavní trendy, pokrok a hlavní problémy 
v oblasti rovnosti žen a mužů v EU od roku 2007 
do roku 2012.

Na základě zprávy institutu EIGE Peking+20 vyzva-
la Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví 
a ochranu spotřebitele členské státy a Komisi, aby 
přijaly další opatření pro řešení zbývajících problé-
mů v oblasti rovnosti žen a mužů, včetně gende-
rových rozdílů ve vzdělávání a odborné přípravě, 
na trhu práce, v rozdělení povinností týkajících se 
domácích prací a péče, v platech a důchodech 
a v účasti na rozhodování (Rada EU, 2014 b).

Sledování Pekingské akční 
platformy v EU
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Genderové rozdíly v důchodech 
v EU: výzkumné zjištění pro lotyšské 
předsednictví

Důchody mají zásadní význam pro zajištění dů-
stojného stárnutí a zamezení vzniku chudoby ve 
stáří. V roce 2012 průměrný rozdíl v důchodech, 
které můžeme vnímat jako souhrn genderových 
nerovností za celý život, ve 28 členských státech 

EU dosahoval 38 %. 
To znamená, že byť 
důchodci obecně čelí 
většímu riziku chudo-
by, u žen je toto riziko 
výraznější a je třeba je 
vážně řešit. Výzkumné 
zjištění si můžete přečíst 
zde.

Ženy v mocenských a rozhodovacích 
pozicích

V této zprávě, vypracované v rámci lucembur-
ského předsednictví, institut EIGE analyzoval gen-
derovou nevyváženost v účasti na rozhodování 
v politických, hospodářských a sociálních oblas-
tech. Nejnovější údaje poukazují na nadměrné za-
stoupení mužů ve všech sférách veřejného života, 
zejména v rozhodování o hospodářských a sociál-
ních otázkách. Zpráva jako klíčová opatření dopo-
ručuje zlepšit rovnováhu mezi pracovním a osob-
ním životem a provádět institucionální změny. 
Přestože politické a hospodářské oblasti zastávají 
v politickém programu přední místo, genderová 
nevyváženost v účasti na rozhodování v ostatních 
sociálních oblastech, jako je sport, sdělovací pro-
středky a výzkum, vyžaduje mnohem větší zvidi-
telnění a aktivitu. Zprávu si můžete přečíst zde.

Gender gap in pensions in the EU 
Research note to the Latvian Presidency

Zprávy institutu EIGE o Pekingské akční platformě (2010–2015)

Násilí na ženách 
– podpora obětí

Oblast D

Ženy 
v mocenských 

a rozhodovacích 
pozicích

Oblast G

Genderové 
rozdíly 

v důchodech

Oblast F

Změna klimatu

Oblast K

Rozhodování 
ve sdělovacích 

prostředcích

Oblast J

Účinnost 
institucionálních 

mechanismů

Oblast H

Sladění 
pracovního 

a rodinného života

Oblast F

Práce na 
částečný úvazek 

a samostatná 
výdělečná činnost

Oblast F

Pekingská 
akční 

platforma

http://bookshop.europa.eu/cs/gender-gap-in-pensions-in-the-eu-pbMH0415087/
http://bookshop.europa.eu/en/advancing-gender-equality-in-political-decision-making-pbMH0415104/
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Databáze institutu EIGE „Ženy a muži v EU – fakta a čísla“. Mapa zobrazující ukazatel 
č. 21: míra ohrožení chudobou.

Databáze institutu EIGE „Ženy a muži v EU – 
fakta a čísla“

Jestliže hledáte nejaktuálnější srovnatelné a spo-
lehlivé údaje o rovnosti žen a mužů ve všech člen-
ských státech a na úrovni EU, je databáze institutu 
EIGE tím správným zdrojem. Zahrnuje všechny 
pekingské ukazatele schválené Radou pro zaměst-
nanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotře-
bitele od roku 1999, nejaktuálnější informace na 
úrovni členských států a EU a přezkumy pokroku 
v téměř všech z 12 oblastí Pekingské akční plat-
formy. Pomocí interaktivní mapy, tabulek a grafů 
s údaji můžete rychle získat přehled o situaci v jed-
notlivém členském státě a členských státech na zá-
kladě srovnání.

Více informací:

• Databáze pekingských ukazatelů institutu 
EIGE: „Ženy a muži v EU – fakta a čísla“ 
(http://eige.europa.eu/gender-statistics/ 
women-and-men-in-the-eu-facts-and-
figures)

• Zprávy institutu EIGE zabývající se různými 
oblastmi stanovenými v Pekingské akční 
platformě: (http://eige.europa.eu/rdc/eige-
publications)

http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
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EIGE proti násilí páchanému 
na základě pohlaví

Násilí páchané na základě pohlaví odráží a posiluje 
nerovnosti mezi ženami a muži a zůstává v Evrop-
ské unii významným problémem. Vyskytuje se ve 
všech společnostech a vychází z nerovných mo-
cenských vztahů mezi ženami a muži, které posi-
lují dominanci mužů nad ženami. Devět z deseti 
obětí násilí v partnerských vztazích v EU předsta-
vují ženy. Takové násilí ubližuje nejen samotným 
ženám, ale celým rodinám, komunitám a celé spo-
lečnosti.

Cílem institutu EIGE je podporovat členské státy 
a všechny příslušné instituce, včetně Evropského 
parlamentu a Evropské komise, v jejich úsilí bo-
jovat proti násilí páchanému na základě pohlaví 
a předcházet mu, a to poskytováním spolehlivých 
a porovnatelných údajů, které pomohou při hod-
nocení efektivity souvisejících politik. Několik dal-
ších let se bude práce institutu EIGE řídit jeho stra-
tegickým rámcem o násilí na ženách (2015–2018).

Institut EIGE se 
v rámci své práce 
týkající se násilí 
páchaného na 
základě pohlaví 
zaměřuje na tyto 
oblasti.

DOMÁCÍ NÁSILÍ

SLUŽBY  
PODPORY pro 

ženy, které se staly 
oběťmi domácího 

násilí

SEXUÁLNÍ  
NÁSILÍ

NÁKLADY 
SPOJENÉ S NÁSILÍM 

PÁCHANÝM NA 
ZÁKLADĚ POHLAVÍ

ZDROJE 
ADMINISTRATIVNÍCH 

ÚDAJŮ o násilí 
páchaném na základě 

pohlaví

MRZAČENÍ  
ŽENSKÝCH  
GENITÁLIÍ

Oblast NÁSILÍ 
v rámci indexu 

rovnosti žen a mužů

GENDEROVÉ STATISTIKY, 
VÝZKUM, METODY, 

NÁSTROJE, SPRÁVNÁ 
PRAXE A OSVĚTA
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Zdroje administrativních údajů 
o násilí páchaném na základě 
pohlaví

Administrativní údaje o násilí páchaném na zákla-
dě pohlaví se neshromažďují primárně pro stati-
stické účely, ale pro interní použití institucí nebo 
agentur umožňující jim sledovat jejich činnosti. 
Neměří skutečný rozsah násilí páchaného na zá-
kladě pohlaví, protože řada incidentů není vůbec 
ohlášena. Mohou však poskytnout podrobné in-
formace o tom, jak na násilí páchané na základě 
pohlaví reagují soudní, policejní, zdravotní a sociál-
ní služby, které mohou pomoci při přípravě a hod-
nocení vhodných politik a opatření pro boj proti 
tomuto násilí na ženách a jeho prevenci v celé 
Evropské unii.

Institut přezkoumal a analyzoval dostupnost, pří-
stupnost, porovnatelnost a kvalitu údajů shromáž-
děných těmito institucemi v celé EU, zveřejnil dvě 
zprávy a vytvořil databázi zdrojů administrativních 
údajů o násilí páchaném na základě pohlaví (k dis-
pozici na adrese: http://eige.europa.eu/rdc/eige-
-publications).

Mrzačení ženských genitálií

Mrzačení ženských genitálií je násilnou formou 
podrobení žen a dívek, která je v silném rozpo-
ru se zásadami rovnosti žen a mužů. V roce 2012 
institut EIGE zahájil celoevropskou studii na toto 
téma. Studie poukázala zejména na skutečnost, 
že výskyt mrzačení ženských genitálií v Evropě se 
obzvlášť obtížně odhaduje, protože je k dispozici 
málo údajů. Zároveň zdůraznila význam spolehli-
vých údajů o výskytu pro podporu boje proti to-
muto jevu v EU a ve světě.

Evropská komise ve svém sdělení „Konec praktiky 
mrzačení ženských pohlavních orgánů“ vyzvala in-
stitut EIGE, aby vypracoval metodologii umožňující 

odhadnout riziko mrzačení ženských genitálií v EU. 
V roce 2013 institut zahájil druhou studii na toto 
téma: „Estimation of girls at risk of female genital mu-
tilation in the European Union“ (Odhad počtu dívek 
ohrožených mrzačením genitálií v Evropské unii). 
Institut EIGE vypracoval metodologii pro odhad 
ohrožení mrzačením ženských genitálií a testoval 
ji ve třech členských státech – v Irsku, Portugalsku 
a Švédsku. Zjištění tohoto výzkumu rovněž zdůraz-
ňují význam spolupráce mezi vládami a komunita-
mi při prevenci praktik mrzačení ženských genitálií 
v Evropě i mimo ni.

Institut EIGE postupně rozšiřuje rozsah svého vý-
zkumu a údajů týkajících se problematiky mrzače-
ní ženských genitálií, což zahrnuje databázi příkla-
dů správné praxe, pokyny k výzkumu a politická 
doporučení.

Náklady spojené s násilím 
páchaným na základě pohlaví

Požadavky na údaje pro odhad nákladů spoje-
ných s násilím páchaným na základě pohlaví jsou 
komplexní a kvalita dostupných údajů je nedo-
statečná. V roce 2014 institut EIGE zadal vypra-
cování studie s cílem provést analýzu stávajících 
přístupů a navrhnout metody pro odhad nákladů 
spojených s násilím páchaným na základě pohlaví 
a partnerským násilím na ženách ve všech člen-
ských státech.

Zpráva „Estimating the costs of gender-based vio-
lence in the EU“ (Odhad nákladů spojených s ná-
silím páchaným na základě pohlaví) poskytuje 
hloubkový přehled a analýzu metodologických 
možností pro takové odhady. Zahrnuje rovněž pří-
padovou studii za Spojené království. Studie odha-
duje, že roční náklady vzniklé z důvodu nezajištění 
prevence tohoto násilí v EU dosahují 206 mld. GBP 
(259 mld. EUR).

http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
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Setkání u kulatého stolu na téma „Posílení spolupráce za účelem boje proti mrzačení ženských genitálií“ v Lisabonu 
zahájila (zleva doprava) ředitelka ředitelka institutu EIGE Virginija Langbakková společně s portugalskou ministryní 
zahraničí Teresou Moraisovou a ředitelkou Champalimaudovy nadace Leonorou Belezaovou.

Partnerské násilí

Partnerské násilí (někdy označované jako domácí 
násilí nebo násilí v rodině) zůstává jednou z nejroz-
šířenějších forem násilí páchaného na základě po-
hlaví. Přestože členské státy zavedly opatření pro 
boj proti těmto formám násilí a jejich předcházení, 
v této oblasti mezi členskými státy stále panují 
značné rozdíly. Aby mohly sdílet správnou praxi 
v prevenci partnerského násilí, vypracoval institut 
EIGE soubor zdrojů, metod, nástrojů a správné pra-
xe v prevenci a ochraně obětí této formy násilí.

Více informací:

• Nástroj institutu EIGE pro mapování zdrojů 
administrativních údajů v EU o násilí pácha-
ném na základě pohlaví.

• „Female genital mutilation in the European 
Union and Croatia“ (Mrzačení ženských 
genitálií v Evropské unii a v Chorvatsku) – 
 zpráva.

• „Estimation of girls at risk of female genital 
mutilation in the European Union“ (Odhad 
počtu dívek ohrožených mrzačením geni-
tálií v Evropské unii) – zpráva, postup krok 
za krokem, informační listy a profily zemí.

• Databáze zdrojů, správné praxe, metod 
a nástrojů pro prevenci a vymýcení mrzače-
ní ženských genitálií.

• Studie „Estimating the costs of gender-ba-
sed violence in the European Union“ (Odhad 
nákladů spojených s násilím páchaným na 
základě pohlaví).

• Všechny materiály týkající se násilí 
páchaného na základě pohlaví jsou 
k dispozici na adrese: http://eige.europa.eu/
gender-based-violence

http://eige.europa.eu/gender-based-violence
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
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Přestože některé členské státy začlenily specifické 
zaměření na muže do svého rámce politik rovnos-
ti žen a mužů, tento vývoj je v členských státech 
dost nerovnoměrný a neprobíhá udržitelným způ-
sobem.

Úloha mužů při podpoře rovnosti žen a mužů se 
čím dál tím častěji stává předmětem studií a poli-
tik rovnosti žen a mužů v EU. Plán Evropské komi-
se pro dosažení rovnosti žen a mužů na období 
2006−2010 zdůrazňoval nutnost, aby se muži více 
zapojili do pečovatelských činností. Strategie pro 
rovnost žen a mužů 2010−2015 uvádí, že pro do-
sažení rovnosti žen a mužů je třeba získat aktivní 
přispění, podporu a účast mužů a že příslušné 
politiky by se rovněž měly zabývat genderovou 

nerovnováhou, která postihuje chlapce/muže, 
v oblastech, jako je míra gramotnosti, předčasné 
ukončování školní docházky a ochrana zdraví při 
práci.

Na internetových stránkách institutu EIGE je k dis-
pozici studie s názvem „The involvement of men 
in gender equality initiatives“ (Zapojení mužů do 
iniciativ v oblasti rovnosti žen a mužů) a databá-
ze organizací zabývajících se muži a rovností žen 
a mužů. Institut poukazuje na genderovou nerov-
nováhu, která postihuje muže, a zdůrazňuje zapo-
jení mužů do podpory rovnosti žen a mužů, na-
příklad představováním úsilí mužů o rovnost žen 
a mužů prostřednictvím osvětových kampaní, jako 
je kampaň White Ribbon Campaign (Bílá stužka).

Muži a rovnost žen a mužů

Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz podporuje kampaň Bílá stužka.

„Důrazně odsuzuji jakékoli násilí na 
dívkách a ženách a skláním se před 
všemi, kteří proti tomuto násilí 
bojují a pomáhají obětem. Jed-
ním z  nich je pan Denis Mukwege, 
vítěz Sacharovovy ceny za rok 
2014. Odsoudit toto jednoznačně 
nepřijatelné násilí je snadné. 
Všichni bychom se však měli zamy-
slet, jak můžeme přispět k tomu, 
aby tomuto násilí bylo skutečně 
zamezeno, a jak můžeme pomoci 
obětem.“

Martin Schulz
předseda Evropského parlamentu
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Index rovnosti žen a mužů

Komplexní měřítko rovnosti žen 
a mužů v EU

Index rovnosti žen a mužů, který byl vytvořen 
institutem EIGE a zaveden v roce 2013, je unikátní 
měřicí nástroj, který syntetizuje složitost proble-
matiky rovnosti žen a mužů do uživatelsky přívě-
tivého měřítka, které lze snadno vykládat. Je uži-
tečný zejména pro tvůrce politik v Evropské unii, 
jelikož vychází z politického rámce EU.

Tvoří jej kombinace genderových ukazatelů slou-
čených do jednoho souhrnného měřítka podle 
koncepčního rámce. Skládá se z šesti hlavních 
oblastí (práce, peníze, znalosti, čas, moc 
a zdraví) a dvou vedlejších oblastí (protínající 
se nerovnosti a násilí). Do uvedených vedlejších 
oblastí se zahrnují jevy vztahující se k vybrané sku-
pině obyvatel.

Hlavní a vedlejší oblasti koncepčního rámce indexu rovnosti žen a mužů.

Index rovnosti 
žen a mužů

Práce
 § Účast

 § Segregace
 § Kvalita práce

Čas
 § Ekonomické činnosti
 § Pečovatelské činnosti
 § Společenské činnosti

Znalosti
 § Učení

 § Segregace
 § Celoživotní učení

Moc
 § Politická
 § Sociální

 § Ekonomická

Peníze
 § Finanční zdroje

 § Ekonomická situace

Zdraví
 § Postavení
 § Chování
 § Přístup

Protínající se 
nerovnosti

Násilí
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Index rovnosti žen a mužů přiděluje členským 
státům skóre od 1 do 100, kde 1 značí naprostou 
nerovnost a 100 značí naprostou rovnost. Skóre 
se přidělují průměru EU, každému členskému stá-
tu a příslušným oblastem. Index měří genderové 
rozdíly, které se upravují podle úrovně úspěšnosti, 
s cílem zajistit, aby vysoké skóre odráželo jak malé 
(nebo žádné) genderové rozdíly, tak dobrou celko-
vou situaci pro všechny.

Index rovnosti žen a mužů 2015: 
měření rovnosti žen a mužů v čase

Index rovnosti žen a mužů 2015, který byl zaveden 
v červnu 2015, zjišťuje, jak daleko či blízko byla EU 
k dosažení rovnosti žen a mužů v roce 2005, 2010 
a 2012. Výsledky jsou uvedeny za všechny členské 
státy a za EU jako celek podle hlavních a vedlejších 
oblastí.

Index ukazuje, že v období od roku 2005 do roku 
2012 došlo k mírnému pokroku v rovnosti žen 
a mužů. Skóre za 28 členských států se zvýšilo 
z 51,2 v roce 2005 na 52,9 (ze 100) v roce 2012, což 
znamená, že EU je stále teprve na půl cesty k do-
sažení rovnosti žen a mužů.

V EU celkově můžeme pozorovat nejvýraznější 
známky pokroku v oblasti moci, která měří zastou-
pení v hospodářských a politických rozhodova-
cích procesech, zatímco největší deficit je patrný 
v oblasti času, která odráží způsob, jak ženy a muži 
tráví čas péčí a volnočasovými aktivitami.

Index navíc nabízí první krok při vývoji souhrnné-
ho ukazatele násilí na ženách založeného na úda-
jích, které shromáždila Agentura Evropské unie pro 
základní práva v rámci celoevropského průzkumu 
o násilí na ženách.

Tento první pokus změřit rozsah násilí na ženách 
potvrzuje, jak nezbytný je pravidelný sběr údajů, 
které poskytnou základ pro spolehlivá statistická 
hodnocení a umožní tvorbu lepších a efektivněj-
ších opatření, jejichž cílem je vymýtit násilí pácha-
né na základě pohlaví.

Index rovnosti žen a mužů naleznete na adrese: 
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-
equality-index

Komisařka EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová hovoří na konferenci týkající se indexu 
rovnosti žen a mužů v Bruselu, červen 2015.

http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
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Statistiky týkající se rovnosti 
žen a mužů na jednom místě

Databáze genderových statistik 
institutu EIGE

Tato databáze představuje komplexní zdroj pro 
genderové statistiky a informace o různých aspek-
tech (ne)rovnosti mezi ženami a muži.

Pomůže při posuzování, zda a do jaké míry je rov-
nosti žen a mužů v praxi dosahováno. Zároveň 
bude fungovat jako spolehlivý zdroj pro formulo-
vání a sledování politik, které jsou přínosné pro 
ženy i muže, a usnadní přijímání informovanějších 
rozhodnutí vedoucích ke zlepšování rovnosti žen 
a mužů. Umožňuje například provádět genderové 
analýzy díky přístupu ke statistikám, které uka-
zují, zda ženy a muži rozdělují svůj čas jinak mezi 

placené zaměstnání a neplacenou práci, jako je 
péče, nebo zda mají nerovný přístup ke vzdělává-
ní, zdravotnictví nebo hospodářským zdrojům.

Jejím cílem je poskytovat statistické důkazy, které 
lze použít na podporu a doplnění současné a bu-
doucí práce Evropské komise v oblasti rovnosti žen 
a mužů a pomoc členským státům při sledování 
jejich pokroku.

Databázi naleznete na adrese:  
http://eige.europa.eu/gender-statistics

Úvodní stránka databáze genderových statistik.

http://eige.eu/
http://eige.europa.eu/gender-statistics
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Co je začleňování hlediska rovnosti 
žen a mužů?

Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů je me-
zinárodně přijímaná strategie k dosažení rovnosti 
žen a mužů. Označuje zahrnutí hlediska rovnosti 
žen a mužů do každé fáze každé intervence: pří-
pravy, návrhu, provádění, sledování a hodnocení 
politik, regulačních opatření a výdajových pro-
gramů. Cílem je podporovat rovnost mezi ženami 
a muži ve všech oblastech života.

Institut EIGE vytvořil on-line platformu zabývající 
se začleňováním hlediska rovnosti žen a mužů, 
která:

• poskytuje doporučení, jak mohou úředníci 
a státní zaměstnanci v EU postupovat při zo-
hledňování hledisek rovnosti žen a mužů ve 
svých každodenních úkolech a povinnostech 
při práci v různých politických oblastech,

• pomáhá zlepšovat jednotlivé schopnosti začle-
ňování hlediska rovnosti žen a mužů v různých 
fázích vývoje a provádění politik; pochopení 
způsobu navrhování, plánování, provádění, 
sledování a hodnocení politik z pohledu rov-
nosti žen a mužů posílí politiky EU a zvýší jejich 
význam pro společnost,

• vytváří systém pro uchovávání informací o za-
čleňování hlediska rovnosti žen a mužů a pří-
stup k nim, včetně přehledu institucionálních 
mechanismů v EU,

• poskytuje přístup k databázi vybraných zdrojů 
o začleňování hlediska rovnosti žen a mužů: ná-
stroje a metody, správná praxe, zákony a politi-
ky, návody, studie, soubory nástrojů a mnoho 
dalších.

Platformu naleznete na adrese:  
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming

Domovská stránka platformy institutu EIGE pro začleňování hlediska rovnosti žen a mužů.

http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming
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Správná praxe, nástroje a metody

Cílem práce na správné praxi je poskytnout dů-
kazy efektivních přístupů a nástrojů přijatých pro 
provádění strategií v oblasti začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů a provádění politik v člen-
ských státech.

V období 2011–2015 bylo shromážděno 90 příkla-
dů správné praxe v těchto oblastech:

• ženy a politické rozhodování,
• podnikání žen,
• sladění pracovního, rodinného a soukromého 

života,
• prevence domácího násilí,
• prevence mrzačení ženských genitálií,
• ženy a sdělovací prostředky,
• odborná příprava v otázkách rovnosti žen 

a mužů.

Program certifikace podniků se vstřícným přístupem 
k rodině, který provádí slovinské ministerstvo práce, ro-
diny a sociálních věcí od roku 2007.

Výhody rovnosti žen a mužů

Zaměřováním se na sociální a hospodářské výho-
dy rovnosti žen a mužů institut EIGE přispěje k pro-
sazování širšího zařazování rovnosti žen a mužů 
do politické agendy ve všech členských státech 
a poskytne lepší podporu rovnosti mezi ženami 
a muži jako jedné ze základních zásad EU. Za tímto 
účelem institut EIGE určí metody, které nastiňují 
a vymezují výhody politik zohledňujících hledisko 
rovnosti žen a mužů pro hospodářský a sociální 
rozvoj společnosti.

Tento proces byl zahájen analýzou hospodář-
ských důvodů pro rovnost žen a mužů a výhod 
financování veřejných služeb v oblasti rovnosti žen 
a mužů.

První studie pomůže určit nejrelevantnější meto-
dologické modely pro posuzování hospodářských 
výhod rovnosti žen a mužů na úrovni EU. Určený 
model může být později testován na evropské 
úrovni nebo ve vybraných členských státech.

Výhody rovnosti žen a mužů podle 
výdajů na veřejné služby

Institut EIGE rovněž provádí celoevropský prů-
zkum výhod rovnosti žen a mužů podle výdajů na 
veřejné služby. Průzkum zkoumá potřeby evrop-
ských žen a mužů týkající se využívání veřejných 
služeb a jejich zkušenosti s nimi. Cílem studie je 
poskytnout důkazy pro přístup k infrastruktuře 
veřejných služeb zohledňující otázku rovnosti žen 
a mužů, aby ženy a muži v Evropě byli lépe připra-
veni a měli silnější postavení, aby mohli jít za svými 
cíli, a tak být větším přínosem pro společnost.
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Dlouhodobým cílem střediska pro zdroje a do-
kumentaci institutu EIGE je vytvořit institucio-
nální paměť veškerých činností v oblasti rovnosti 
žen a mužů na úrovni EU a členských států a zpří-
stupnit ji všem. V rámci partnerství s institutem 
EIGE přední dokumentační a informační střediska 
v EU zpřístupňují své zdroje prostřednictvím to-
hoto jednotného místa. Institut shromažďuje také 
šedou literaturu (akademickou literaturu, která 
nebyla zveřejněna, a tudíž není zaregistrována) 
o rovnosti žen a mužů ze všech členských států.

Violetta Neubauerová v Bruselu představuje thesaurus 
a glosář rovnosti žen a mužů, únor 2015.

Středisko pro zdroje a dokumentaci má dvě hlavní 
funkce:

• on-line a fyzická knihovna – zdroje týkající se 
rovnosti žen a mužů zpřístupněné na jednom 
místě,

• centrum znalostí – obsahující nové studie, da-
tabáze a zdroje zpracované institutem EIGE.

Na svých internetových stránkách institut EIGE po-
skytuje přístup k prvnímu celoevropskému glosáři 
a thesauru rovnosti žen a mužů, který všem uživa-
telům nabízí komplexní zdroj strukturovaných poj-
mů popisujících různé termíny z oblasti rovnosti 
žen a mužů.

On-line knihovna poskytuje přístup k více než 
500 000 zdrojům ve všech úředních jazycích EU, 
včetně více než 26 000 zdrojů týkajících se nási-
lí páchaného na základě pohlaví. Jsou postupně 
rozšiřovány zdroje na téma gender a sdělovací 
prostředky, změna klimatu, sladění pracovního 
a soukromého života, rovnost žen a mužů a in-
stitucionální mechanismy pro zlepšení postavení 
žen.

Fyzická knihovna se nachází v Evropském domě ve 
Vilniusu a má dvě oddělení:

• přízemí, kde jsou poskytovány informace 
a bezplatné publikace o činnosti v oblasti rov-
nosti žen a mužů v EU; je otevřené všem obča-
nům a lze zde zdarma pořádat akce na téma 
rovnosti žen a mužů (filmové projekce, diskuse, 
autogramiády knih, výstavy atd.),

Středisko pro zdroje a dokumentaci 
institutu EIGE



Evropský institut pro rovnost žen a mužů – stručně18

• specializovanou knihovnu ve čtvrtém patře, 
která je přístupná každému po předchozí do-
mluvě.

Středisko pro zdroje a dokumentaci je přístupné 
také on-line na adrese: http://eige.europa.eu/rdc

EuroGender

Elektronická Evropská síť pro rovnost žen a mužů 
je on-line platforma spolupráce na internetových 
stránkách institutu EIGE. Zapojte se do společen-
ství sítě EuroGender a připojte se k nám na naší 
misi, jejímž cílem je „učinit rovnost žen a mužů rea-
litou pro všechny Evropany i obyvatele jiných částí 
světa“. Přihlaste se a zúčastněte se chystaných akcí 
či diskusí, seznamte se s nejnovějšími publikacemi 
a vyměňujte si informace!

Připojte se k síti EuroGender na adrese:  
http://eurogender.eige.europa.eu/

Nástroj předvstupní pomoci
Spolupráce s kandidátskými 
a potenciálními zeměmi na přistoupení k EU

V roce 2013 institut EIGE za podpory nástroje 
předvstupní pomoci (NPP) začal spolupracovat 
se šesti zeměmi ze západního Balkánu a s Turec-
kem, které usilují o přistoupení. Kromě účasti na 
pravidelných činnostech institutu několik zemí 
NPP (včetně Kosova a Srbska) posílilo svůj závazek 
v oblasti rovnosti žen a mužů a chystá se vytvořit 
vlastní index rovnosti žen a mužů.

Vchod do střediska pro zdroje a dokumentaci, otevřeno od pondělí do pátku, od 9:30 do 13:00 a od 13:00 do 18:00.

http://eige.europa.eu/rdc
http://eige.europa.eu/rdc
http://eurogen/
http://eurogender.eige.europa.eu/
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Komunikujme

Institut EIGE naleznete na různých platformách. Všechny naše publikace jsou dostupné na internetových 
stránkách institutu, v jeho středisku pro zdroje a dokumentaci a na internetových stránkách knihkupectví 
„EU Bookshop“. Můžete se na nás obrátit také prostřednictvím virtuálního fóra sítě EuroGender, kde se 
můžete stát součástí on-line společenství.

Vchod do střediska pro zdroje a dokumentaci se nachází v přízemí našeho úřadu ve Vilniusu, na adrese 
Vilniaus Gatvė 10. Středisko pro zdroje a dokumentaci je otevřené od pondělí do pátku, od 9:30 do 13:00 
a od 13:30 do 18:00.

Vstupní prostory jsou místem pro setkávání, interakci a studium činnosti v oblasti rovnosti žen a mužů 
v EU. Další informace jsou k dispozici na adrese: rdc.info@eige.europa.eu

V případě výzkumu a zájmu o hloubkové informace jste vítáni v naší specializované knihovně ve čtvrtém 
patře. Abychom mohli naplánovat vaši návštěvu, sjednejte si prosím schůzku prostřednictvím této e-mai-
lové adresy: rdc@eige.europa.eu

Můžete s námi komunikovat také prostřednictvím sociálních médií:

Přihlaste se k odběru zpravodaje institutu EIGE:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions

mailto:rdc.info@eige.europa.eu
mailto:rdc@eige.europa.eu
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
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