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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE K GENDEROVÉMU AUDITU 

Zadavatelská organizace:   SUTOR Gobal s. r. o. 

Organizace realizující genderový audit: Sociálně-právní institut, s.r.o. 

Auditorský tým: Auditorský tým se skládá ze dvou členů. Vedoucí auditorského týmu - 

Ing. Tomáš Kočí, další člen - Ing. Vladimír Wagner. Oba členové jsou genderový specialisti, kteří 

od roku 2014 poskytují poradenství v oblasti genderu a rovných příležitostí žen a mužů, působí 

jako lektoři v oblastech rovných příležitostí, personální politiky firemní kultury, Age 

managementu a mají zkušenosti s realizací několika genderových auditů. 

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

Název projektu: „Implementace doporučených opatření genderového auditu 

společnosti SUTOR Global s. r. o.“, reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010528 

 

1.1 Stručná informace o organizaci realizující genderový audit 

Sociálně-právní institut, s.r.o. sídlí v Mostě, v Ústeckém kraji a jedná se o společnost 

s dlouholetým působením na trhu v oblasti poradenství a vzdělávání, jehož cílem je růst 

osobnostních a profesních kompetencí zaměstnanců. 

Společnost vznikla v roce 1994 a od této doby realizovala řadu významných zakázek. Podílela 

se rovněž na realizaci evropských vzdělávacích projektů, a to jednak formou dílčích 

subdodávek a jednak formou vlastní realizace. 

 

1.2 Poděkování  

Auditorský tým tímto děkuje vedení společnosti za umožnění realizace genderového auditu a 

poskytnutí veškerých požadovaných dokumentů pro zpracování auditu. V neposlední řadě 

patří velké poděkování všem zaměstnankyním a zaměstnancům společnosti, kteří se účastnili 

dotazníkového šetření a rozhovorů.  

 

1.3 Stručná informace o auditované organizaci 

Společnost SUTOR Global s.r.o. vznikla v roce 1995 oddělením sekce zdvihacích zařízení od 

Chemopetrolu a.s. a její název byl až do roku 2017 ZZ Servis spol. s r.o. Společnost zajišťovala 



 

 

4 

 

zejména opravy, revize, údržbu a montáže zdvihacích zařízení, lanových posunů  

a plnících a stáčecích zařízení v areálu chemických závodů v Litvínově-Záluží.  

Na začátku druhé dekády 21. století se firma rozrůstala a začala nabízet další činnosti od 

výroby ocelových konstrukcí přes dodávku a montáž potrubních a technologických celků po 

kompletní dodávky v oblasti řídících technologií a elektroinstalace. Díky rozšíření portfolia 

činností, profesí, personálu a zákazníků má nyní společnost SUTOR Global s. r. o. oprávnění  

na montáže, opravy a revize vyhrazených zdvihacích, tlakových, plynových a elektrických 

zařízení. 

V roce 2017 došlo díky expanzi do jiných odvětví podnikání a vytvoření nových divizí  

k přejmenování společnosti ZZ Servis spol. s r.o. na SUTOR Global s. r. o., kde tato divize nese 

přívlastek Industries. Společnost nabízí komplexní řešení pro dodávky, výrobu, montáže, 

opravy, revize a renovace zařízení pro příslušná průmyslová odvětví a také širokou paletu 

samostatných činností. 

Ve spolupráci s odbornými vysokými školami a specializovanými společnostmi poskytuje 

společnost SUTOR Global s.r.o. inženýrské, poradenské a konzultační služby  

v odvětvích chemického, těžebního, hutního, strojírenského a energetického průmyslu. 
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2 SHRNUTÍ PRŮBĚHU GENDEROVÉHO AUDITU  

2.1 Důvody realizace re-auditu 

Genderový re-audit byl realizován jako klíčová aktivita projektu „Implementace doporučených 

opatření genderového auditu společnosti SUTOR Global s. r. o.“, registrační číslo 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010528 financovaného z ESF program OP LZZ. 

Společnost po absolvování genderového auditu v roce 2018, se rozhodla implementovat 

opatření vzešlá z genderového auditu do chodu společnosti, a proto podala žádost o dotaci a 

realizovala projekt „Implementace doporučených opatření genderového auditu společnosti 

SUTOR Global s. r. o.“, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010528, jehož závěrečnou 

klíčovou aktivitou je genderový re-audit, v rámci kterého bude mít organizace zmapováno, jak 

se v jednotlivých oblastech od personálních procesů, přes oblast slaďování pracovního a 

rodinného života až k firemní kultuře, posunula. 

 

2.2 Období realizace auditu 
Tabulka 1 – Období realizace auditu 

Fáze realizace 

auditu 
Aktivity 

Termíny 

realizace 

Přípravná fáze • Navázání kontaktu a spolupráce, 

• sestavení realizačního týmu, 

• nastavení harmonogramu realizace 

genderového auditu, 

• příprava a zajištění podpisu návrhu smlouvy o 

realizaci genderových auditů, 

• sběr veřejně dostupných dokumentů, 

• příprava dotazníkového šetření. 

leden  

-  

září 2021 

Realizační fáze • Sběr dat a analýza dat,  

• realizace dotazníkové šetření, 

• vyhodnocení dotazníkového šetření, 

• rozhovory, 

• zpracování Závěrečné zprávy. 

říjen – prosinec 

2021 

Závěrečná fáze • Předložení výstupů auditované organizaci prosinec 2021 
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2.3 Místo realizace auditu 

Audit probíhal v sídle zadavatele: Areál chemických závodů, Záluží – Litvínov.  

 

2.4 Auditované oblasti 

Cílem genderového auditu bylo zjistit naplňování principu rovných příležitostí žen a mužů  

u společnosti SUTOR Global s. r. o., audit byl zaměřen na tyto oblasti: 

Cíle organizace  

• Mise, vize a strategické cíle organizace  

• Specifické cíle v oblasti prosazování genderové rovnosti  

Institucionální zajištění politiky genderové rovnosti  

• Prostředí – přátelské, bezpečné a motivující  

• Nulová tolerance sexuálního obtěžování, šikany a diskriminace  

Organizace pracovního prostředí  

Personální politika  

• Nábor zaměstnanců/kyň  

• Propouštění zaměstnanců/kyň  

• Zastoupení žen a mužů ve struktuře organizace a diverzita  

• Kariérní růst a cirkulace zaměstnaných osob, zastupitelnost  

• Rozvoj a vzdělávání  

o Adaptační procesy (viz management mateřské/rodičovské)  

o Mentoring  

• Spravedlivé odměňování  

o Platová transparentnost  

o Benefity – transparentnost a přehlednost (informace dostupné všem)  

o Dovolená – spravedlivé rozvržení plánu dovolených  

• Slaďování práce a osobního života  

o Pracovní doba  

o Flexibilní formy práce  

o Management mateřské/rodičovské  

▪ Podpora aktivního otcovství vč. rodičovské  



 

 

7 

 

o Age management ve vztahu ke genderu  

o Podmínky (nejen) pro pečující osoby  

o Poskytování péče o děti (nejen) předškolního věku  

o Možnosti dopravy do zaměstnání  

• Pracovní cesty a dlouhodobé pracovní cesty  

Kultura organizace  

• Komunikace  

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

• Společenská odpovědnost (CSR)26  

o Spolupráce se školami – stáže a podpora nestereotypního výběru zaměstnání dle 

pohlaví 

o  Spolupráce s NNO  

o  Nastavení sponzoringových aktivit 

o  Dobrovolnictví zaměstnanců/kyň  

 

2.5 Postup u analýzy jednotlivých oblastí: 

• Název analyzované oblasti 

• Popis analyzované oblasti 

• Hodnocení oblasti 

• Souhrn zjištění 

• Doporučení ze strany auditora 

Orientační specifikace hodnocení: 

• Ano – splněno 

• Ano s výhradou – spíše ano, ale budou navržena zlepšení 

• Ne – nesplněno, je třeba na oblasti dále pracovat 

 

2.6 Použité metody 

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

• Rozhovory  

o polostrukturované a hloubkové pohovory s jednatelem, vedením společnosti, 

zaměstnanci a zaměstnankyněmi; 

o telefonáty s jednatelem, vedením, zaměstnanci/kyněmi; 
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o emailová a telefonická komunikace s vedením; 

o skupinové diskuse. 

• Dotazníkové šetření  

o První dotazníkové šetření – dotazník určen pro jednatele společnosti; 

o Druhé dotazníkové šetření – dotazník určen pro zaměstnance/kyně 

společnosti. Z důvodu poskytnutí co nejširšího zjištění stavu genderové rovnosti 

a jejího vnímání zaměstnanci a zaměstnankyněmi napříč organizací, proběhlo 

dotazníkové šetření u zaměstnanců společnosti, přičemž předem byly 

domluveny postupy v rámci zachování anonymity jednotlivých pracovníků. 

• Pozorování 

 

2.7 Analyzované dokumenty 

Cílem obsahové analýzy dokumentů bylo zkoumání formálního nastavení personální politiky  

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

zjišťování stavu rovných příležitostí jsou klíčové zejména strategické dokumenty vymezující 

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

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

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

specifických forem zaměstnání a dalších benefitů podporujících slaďování pracovního  

a rodinného života.  

V rámci auditu byly analyzovány následující dokumenty společnosti: 

• Genderový audit společnosti z roku 2018 

• Organizační struktura 

• Vzor pracovní smlouvy 

• Vzor závazné pracovní nabídky 

• Pracovní řád 

• Webové stránky společnosti 

• Výstupy z realizace projektu „Implementace doporučených opatření genderového 

auditu společnosti SUTOR Global s. r. o.“, registrační číslo 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010528 

 

2.8 Osoby zapojené do auditu 

Do auditu byli zapojeni osoby, které mají největší přehled o fungování společnosti, jedná  

se o jednatele společnosti pana Ing. Jana Švece a manažera zakázek, pana Ing. Ondřeje Koudu. 
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Dále byly do auditu zapojeni v rámci rozhovorů a dotazníkového šetření zaměstnanci  

a zaměstnankyně společnosti SUTOR Global s. r. o. s různým pracovním zařazením (vedoucí  

i řadoví zaměstnanci). Jedná se o náhodně vybranou skupinu osob, jejímž cílem je zjištění stavu 

generové rovnosti tak, jak ji vnímají zaměstnanci napříč organizací. Někteří byli vybráni 

vedením společnosti, jiní náhodně auditorskou firmou.  

 

2.9 Základní zjištění auditu 

Výsledkem procesu re-auditu je závěrečná zpráva mapující stěžejní zjištění a posun 

v oblastech, doporučených v genderovém auditu z roku 2018, a to jak z hlediska dodržování 

zásad genderové rovnosti, tak z hlediska procesů týkajících se „organizačního“ prostředí, 

komunikace a personální politiky. 

Úkolem re-auditu bylo vyhodnotit účelnost realizace projektu „Implementace doporučených 

opatření genderového auditu společnosti SUTOR Global s. r. o.“, registrační číslo 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010528.  

Proto se auditorský tým zaměřil na výstupy projektu a navíc na doporučení, která vzešla 

z předchozího genderového auditu z roku 2018 a sledoval, jakým způsobem byla tato 

doporučení implementována do chodu společnosti. 

Realizovaný genderový audit nezjistil závažné porušení v oblasti rovných příležitostí žen  

a mužů na trhu práce. 

Z výsledků realizovaného auditu můžeme konstatovat, že v rámci realizace projektu 

„Implementace doporučených opatření genderového auditu společnosti SUTOR Global s. r. 

o.“, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010528. došlo k požadovaným výsledkům a 

díky tomuto projektu byla doporučení s genderového auditu z roku 2018 aplikovaná do praxe. 
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3 CÍLE ORGANIZACE 

V případě, že se společnost zaměřuje na prosazování genderové rovnosti, znamená to, že 

společnosti záleží na svých zaměstnancích. Naplňování genderové rovnosti má pozitivní dopad 

na pracovní prostředí ve společnosti a spoluvytváří tak firemní kulturu. Organizace začleňující 

do svých personálních politik rovné příležitosti se stávají společensky odpovědnějšími. 

Integrace konceptu rovných příležitostí do personální politiky a rozhodovacích procesů nabývá 

na přínosu především z dlouhodobého horizontu. Investice do lidského kapitálu je investicí  

do budoucnosti.  

 

3.1 Mise, vize, a strategické cíle organizace 

HODNOCENÍ: 

ANO – splněno 

Cílem společnosti je prosazování genderové rovnosti ve společnosti. 

 

Souhrn zjištění: 

Společnost SUTOR Global s. r. o. je projekční, inženýrská, obstaravatelská a dodavatelská 

společnost, která zajišťuje široký rozsah služeb pro chemický a související průmysl. Jejím 

hlavním cílem je poskytování kvalitních služeb od počátečního konceptu až po dodávku na klíč, 

následný servis a případnou likvidaci zastaralého nebo nefunkčního zařízení. Disponuje 

specialisty v oblasti projekce, konstrukce, inženýringu a dodávek v oborech strojní, elektro, 

MaR a ASŘTP.  

Hlavním cílem společnosti je neustále zdokonalování a rozvoj služeb, s maximálním důrazem 

na kvalitu, které mohou nabídnout svým dosavadním i potencionálním zákazníkům, a to nejen 

v České republice, ale i v zahraničí. Usiluje o to, aby se stala regionálně i finančně stabilní 

společností, která klade důraz na kvalitu provedení svých zakázek. K tomu je potřeba nejen 

kvalitní technické vybavení, ale především kvalifikovaná síla, která bude podpořena řadou 

odborníků a manažerů.  

Proto dalším a neméně důležitým cílem společnosti je péče o zaměstnance. Mimo vzdělávání, 

které se společnost snaží zaměstnancům pravidelně poskytovat, je nutné vytvořit  

i harmonickou firemní kulturu, která se následně promítá do pracovní morálky, sounáležitosti 

pracovníků s firmou i do celkové reputace firmy. 
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Společnost si je vědoma, že bez kvalitních a zodpovědných pracovníků není možné dosáhnout 

požadovaných cílů, a proto dalším cílem společnosti vytvořit zaměstnancům/kyním vhodné 

pracovní prostředí, které je bude motivovat a inspirovat a zároveň sladit pracovní a 

rodinný/osobní život svých zaměstnanců. Prostředí bez jakékoliv diskriminace a přístupu ke 

všem osobám bez rozdílu. 

Cílem společnosti je prosazování genderové rovnosti ve společnosti. 

 

3.2 Specifické cíle v oblasti prosazování genderové rovnosti 

 

HODNOCENÍ: 

ANO – splněno 

Společnost deklaruje rovný přístup všem osobám ve společnosti zpracovaným Etickým 

kodexem společnosti, ve kterém podporuje všechny zaměstnance/kyně v ohlášení 

nevhodného či diskriminačního jednání a poskytuje způsoby nahlášení těchto skutečností. 

Doporučení z genderového auditu, realizovaného v roce 2018, pro tuto oblast, byla 

implementována do chodu společnosti. 

 

Souhrn zjištění: 

Jedním z cílů společnosti je prosazování genderové rovnosti ve společnosti. Společnost se 

začala zabývat genderovou politikou zpracováním genderového auditu v roce 2018 a následně 

se rozhodla implementovat opatření vzešlá z genderového auditu do chodu společnosti, a 

proto podala žádost o dotaci a realizovala projekt „Implementace doporučených opatření 

genderového auditu společnosti SUTOR Global s. r. o.“, registrační číslo 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010528. 

Společnost deklaruje rovný přístup všem osobám ve společnosti zpracovaným Etickým 

kodexem společnosti, ve kterém podporuje všechny zaměstnance/kyně v ohlášení 

nevhodného či diskriminačního jednání a poskytuje způsoby nahlášení těchto skutečností. 

Zároveň se zaměřila na školení svých zaměstnanců/kyň v oblasti: 

• Firemní kultura 

• Rovné příležitosti 
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• Age management 

 

Doporučení z genderového auditu, realizovaného v roce 2018, v této oblasti a vyhodnocení 

jejich implementace do chodu společnosti: 

✓ Viditelněji se prezentovat v oblasti rovných příležitostí. 

ANO 

- Společnost se prezentovala v oblasti rovných příležitostí realizací projektu 

„Implementace doporučených opatření genderového auditu společnosti SUTOR 

Global s. r. o.“ 

✓ Doporučujeme jednoznačně vymezit osobu/pracovní místo, kam se mohou 

zaměstnanci v případě jakéhokoli problému v oblasti generové rovnosti obrátit. 

ANO 

- Společnost deklaruje rovný přístup všem osobám ve společnosti zpracovaným 

Etickým kodexem společnosti, ve kterém podporuje všechny zaměstnance/kyně 

v ohlášení nevhodného či diskriminačního jednání a poskytuje způsoby nahlášení 

těchto skutečností. 

✓ Zpracovat vzor stručných příkladů dobré praxe, jak společnost naplňuje principy 

rovných příležitostí v jednotlivých oblastech. 

ANO 

- Příklady dobré praxe jsou součástí tohoto re-auditu. 

✓ Zamyslet se nad možností zpracovat strategii řízení lidských zdrojů a nastavení 

personálních procesů. 

ANO 

- V rámci projektu byla řešena strategie řízeních lidských zdrojů a nastavení 

personálních procesů. 

✓ Používat genderově citlivý jazyk v interních dokumentech, ve formulářích, 

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

ANO 

- Společnost používá genderově citlivý jazyk. 
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4 INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ POLITIKY GENDEROVÉ ROVNOSTI 

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

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

názorech a postojích jednotlivců, společnosti a zaměstnavatelských organizací. 

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

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

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

vymezena.  

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

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

ve všech oblastech řízení lidských zdrojů. 

HODNOCENÍ: 

Ano – splněno 

Společnost má zpracován závazný Etický kodex, ve kterém prohlašuje, že zastává 

spravedlivé pracovní podmínky a všem poskytuje rovné příležitosti v oblasti náboru, mezd, 

vhod, kariérního růstu, kázně, ukončení pracovního poměru a odchodu do důchodu. 

Zaměřuje se na hodnotu, kterou lidé společnosti přinášejí, umožňuje zaměstnancům 

školení a vzdělávání, které podporují jejich současné a budoucí plány pracovního rozvoje.  

Doporučení z genderového auditu, realizovaného v roce 2018, pro tuto oblast, byla 

implementována do chodu společnosti. 

 

Souhrn zjištění: 

Z pracovně právních vztahů vyplývá, že společnost se řídí Zákoníkem práce a Pracovní 

smlouvou, která zakládá pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Dalším 

druhem vnitřního předpisu, který blíže rozvádí práva a povinnosti zaměstnanců a kterým 

společnost disponuje, je Pracovní řád.  

Zároveň má společnost zpracovaný Etický kodex, ve kterém prohlašuje, že zastává spravedlivé 

pracovní podmínky a všem poskytuje rovné příležitosti v oblasti náboru, mezd, vhod, 

kariérního růstu, kázně, ukončení pracovního poměru a odchodu do důchodu. Zaměřuje se na 

hodnotu, kterou lidé společnosti přinášejí, umožňuje zaměstnancům školení a vzdělávání, 

které podporují jejich současné a budoucí plány pracovního rozvoje.  
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Společnost respektuje rozdíly a netoleruje diskriminaci, jakýkoli psychický teror s prvky šikany 

nebo obtěžování jakéhokoli druhu. Ke všem osobám přistupuje stejně, nezávisle na rase, 

etnickém původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientaci, věku, zdravotnímu postižení, 

politickému vyznání, náboženství, víry či světovému názoru. 

Etický kodex uvádí způsoby oznámení v případě zjištění nevhodného či diskriminačního 

jednání. 

V rámci dotazníkového šetření a pohovorů uvedla většina zaměstnanců/kyň, že si je vědoma, 

že ve firmě existuje platný dokument, který jasně udává normu etického kodexu a který má za 

cíl předcházet konfliktním situacím na pracovišti. 

 

Doporučení z genderového auditu, realizovaného v roce 2018, v této oblasti a vyhodnocení 

jejich implementace do chodu společnosti: 

✓ Doporučujeme zpracovat závazný Etický kodex, který bude obsahovat obecná  

i konkrétní pravidla k této oblasti (nulová tolerance sexuálního obtěžování, šikany  

a diskriminace mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi, prevence sexuálního 

obtěžování na pracovišti) a který zaměstnanec dostane při podpisu smlouvy, 

popřípadě tyto pravidla začlenit do Pracovního řádu, s kterým je vždy zaměstnanec 

seznámen při nástupu. 

ANO 

- Společnost má zpracován závazný Etický kodex. 

✓ Doporučujeme jasně vymezit osobu/pracovní pozici, která se bude zabývat touto 

problematikou. 

ANO 

- Ve společnosti byla pověřena osoba zabývající se genderovou politikou. 

✓ Rozšířit v organizaci povědomí o politice respektující zásady stejných příležitostí 

(např.: pravidelná školení) mezi všechny zaměstnane/kyně. 

ANO 

- Společnost šíří mezi zaměstnanci/kyněmi povědomí o politice respektující zásady 

rovných příležitosti, seznamuje zaměstnance s Etickým kodexem společnosti. 

Zároveň organizace realizovala školení v oblasti genderové politiky. 
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5 PERSONÁLNÍ POLITIKA 

Personální politika je strategickou oblastí každé organizace. Genderový audit se zaměřuje na 

podmínky, vztahy, procesy v rámci personálních otázek s důrazem na to, zda je v organizaci 

uplatňována přímo či nepřímo politika rovných příležitostí, která např. potírá uplatňování 

genderových stereotypů.  

Analýza personální politiky sleduje celý proces práce s lidským kapitálem auditované 

organizace od procesu výběru a přijímání pracovních sil, přes péči o pracovníky/ice až po 

propouštění zaměstnanců/kyň. Zaměřuje se také na rozvoj a vzdělávání, adaptační procesy, 

kariérní růst a cirkulaci zaměstnaných osob a také na zastupitelnost. Z hlediska genderové 

analýzy je vždy zkoumána personálně organizační struktura s důrazem na (ne)vyrovnané 

zastoupení mužů a žen v řídících a dalších funkcích. 

V rámci personální politiky se genderový audit zaměřil na tyto oblasti: 

- Nábor zaměstnanců/kyň 

- Propouštění zaměstnanců/kyň 

- Zastoupení žen a mužů ve struktuře organizace a diverzita 

- Kariérní růst a cirkulace zaměstnaných osob, zastupitelnost 

- Vzdělávání 

- Spravedlivé odměňování 

- Slaďování práce a osobního života 

 

5.1 Nábor zaměstnanců a zaměstnankyň 

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

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

Při náborovém procesu je důležité zamezit výskytu jakýchkoliv nevhodných formulací  

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

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

a mužů na dané pracovní pozice.  

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

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

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

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

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

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

konkrétního uchazeče či uchazečky.   
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Při hledání nové pracovní síly, je velice vhodné používat genderově korektní jazyk a vyvarovat 

se pojmům, které by mohly znevýhodňovat určitou skupinu uchazečů či uchazeček o práci. 

Proto je velice důležité zamezit výskytu jakýchkoliv nevhodných formulací či chování během 

náborového procesu, aby byla dodržena rovnost při výběru nových zaměstnanců či 

zaměstnankyň.  

 

HODNOCENÍ: 

Ano – splněno 

Společnost dbá na transparentní proces výběru a přijímání nových zaměstnanců/kyň a také 

na genderovou korektnost při samotném náboru. Proces výběru a přijímání 

zaměstnanců/kyň je řádně ukotven v dokumentu Postup při náboru zaměstnanců 

společnosti SUTOR Global s.r.o., ve kterém jsou stanoveny postupy při výběru 

zaměstnanců/kyň společnosti od zaslání životopisu až po samotný nástup do zaměstnání. 

Společnost má zpracované popisy pracovních míst na každou pracovní pozici ve společnosti, 

které obsahují mimo jiné náplň práce, základní požadavky na konkrétní pracovní pozici, 

specifické požadavky, splnění kvalifikačních požadavků atd. Popis pracovního místa tak 

poskytuje společnosti obraz práce a požadavků na dané pracovní místo a je tak výchozím 

podkladem při náboru zaměstnanců/kyň. 

Organizace sleduje z genderového hlediska obsazenost jednotlivých pracovních míst ve 

společnosti. 

Vybraní zaměstnanci společnosti byli proškolení v oblasti rovných příležitostí. 

Doporučení z genderového auditu realizovaného v roce 2018, pro tuto oblast, byla 

implementována do chodu společnosti. 

 

Souhrn zjištění: 

Auditovaná organizace disponuje všemi potřebnými dokumenty, důležitými pro tuto 

sledovanou oblast. Proces výběru a přijímání zaměstnanců/kyň je transparentní a je řádně 

ukotven v dokumentu Postup při náboru zaměstnanců společnosti SUTOR Global s.r.o., ve 

kterém jsou stanoveny postupy při výběru zaměstnanců/kyň společnosti. 

Ve společnosti proběhla analýza pracovních míst, která zahrnovala shromažďování všech 

podstatných informací o pracovních místech ve společnosti, jejich popis a specifikaci 
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požadavků jednotlivých pracovních míst na pracovníky (viz práce, pracovní 

místo, zaměstnání, popis pracovního místa a specifikace pracovního místa). Výstupem této 

analýzy byl přehled pracovních pozic, který obsahuje informace o všech pracovních pozicích 

ve společnosti, jejich obsazenost, typ pracovního úvazku, genderové rozdělení, místo výkonu 

práce, potřebné pracovní nástroje.  

Na základě provedené analýzy a zpracování přehledu všech pozic ve společnosti byl zpracován 

popis pracovního místa na každou pracovní pozici ve společnosti. Tento popis pracovního 

místa obsahuje mimo jiné náplň práce, základní požadavky na konkrétní pracovní pozici, 

specifické požadavky, splnění kvalifikačních požadavků atd. a slouží tak jako podklad při 

náboru nových zaměstnanců/kyň. V současné době popis pracovního místa poskytuje 

společnosti obraz práce a požadavků na dané pracovní místo, což pomáhá vytvořit představu 

o pracovníkovi, který by měl na pracovním místě pracovat. 

V případě, že se uvolní pracovní místo, je nabídnuto stávajícím pracovníkům či pracovnicím 

podle toho o jaký úsek obsazovaného místa se jedná (zda o ekonomický či technický). Pokud 

nikdo ze stávajících zaměstnanců nemá o místo zájem či nevyhovuje pozici, je místo nabídnuto 

osobám zvenčí. Společnosti se při výběru a přijímání nových zaměstnanců/kyň osvědčil bonus 

za doporučení kvalitního kandidáta/ky na volné pracovní místo. Pokud stávající 

zaměstnanec/kyně doporučí nového zaměstnance, která se během zkušební doby osvědčí, 

vzniká zaměstnanci/kyni nárok na vyplacení odměny. 

Společnost si vede souhrnný přehled, který mapuje zájem o zaměstnání ve společnosti a 

zároveň zahrnuje informace o přijatých a odmítnutých uchazečích. 

Vybraní zaměstnanci byli proškolení v problematice rovných příležitostí. 

Z analyzovaných dokumentů, individuálních/skupinových rozhovorů i anonymního 

dotazníkového šetření vyplynulo, že systém adaptace je dobře nastaven a zaměstnanci/kyně 

jsou ve velké většině spokojeni se systémem adaptace, zapracování. V případě potřeby 

přijímání nových zaměstnanců/kyň, je v zájmu organizace věnovat veškeré úsilí tomu, aby to 

byl kompetentní člověk bez ohledu na pohlaví, které je za těchto okolností nepodstatné. 

 

Doporučení z genderového auditu, realizovaného v roce 2018, v této oblasti a vyhodnocení 

jejich implementace do chodu společnosti: 

✓ Doporučujeme stanovit osobu, která bude mít tuto problematiku na starosti a bude 

schopna zajišťovat evidenci a stav pracovních sil a s tím spojenou administrativu. 

ANO: 

https://managementmania.com/cs/zamestnani
https://managementmania.com/cs/popis-pracovniho-mista
https://managementmania.com/cs/specifikace-pracovniho-mista
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- Ve společnosti byla stanovena osoba, která má na starosti evidenci zaměstnanců/kyň 

společnosti a vede osobní spisy každého zaměstnance. Zároveň tato pověřená osoba 

vede souhrnný přehled, který mapuje zájem o zaměstnání ve společnosti a zároveň 

zahrnuje informace o přijatých a odmítnutých uchazečích. 

 

✓ Doporučujeme vypracovat standardizovaný postup při náboru uchazečů a uchazeček 

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

a to nejen na vedoucí a řídící pozice. 

ANO: 

- Společnost má zpracovaný Postup při náboru zaměstnanců společnosti SUTOR 

Global s.r.o., ve kterém jsou stanoveny postupy při výběru zaměstnanců/kyň 

společnosti. 

 

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

mužského pohlaví. 

ANO: 

- V přijímací komisi je zastoupeno jak mužské, tak ženské pohlaví. 

 

✓ Doporučujeme zpracovávat genderové statistiky, které mapují zájem o zaměstnání 

ve společnosti a zároveň statistiky o přijatých a odmítnutých uchazečkách  

a uchazečů. 

ANO: 

- Společnost vede genderové statistiky, které mapují zájem o zaměstnání ve 

společnosti a zároveň statistiky o přijatých a odmítnutých uchazečkách  

a uchazečů. 

 

✓ Doporučujeme proškolit vedení společnosti v problematice genderové rovnosti. 

ANO: 

- Vybraní zaměstnanci byli proškoleni v oblasti rovných příležitostí. 

 

 

5.2 Propouštění a odchod zaměstnanců a zaměstnankyň 

Neoddělitelnou součástí personální politiky každé firmy je propouštění a odchod zaměstnanců 

a zaměstnankyň. Rozvázání pracovního poměru či odchod zaměstnance či zaměstnankyně, by 

měl být prováděn dle jasně a konkrétně stanovených kritérií. Z hlediska genderové rovnosti by 



 

 

19 

 

k propouštění nemělo docházet z důvodu pohlaví zaměstnance či zaměstnankyně, věku  

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

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

určité znevýhodňování. Pokud rozvázání pracovního poměru iniciuje právě zaměstnanec nebo 

zaměstnankyně, je určitě vhodné, aby se firma snažila zjistit důvody takového rozhodnutí 

třeba prostřednictvím výstupního dotazníku. Zjištěné informace mohou sloužit jako podklad 

pro zlepšení vztahů a celkového klima na pracovišti a snížit tak možnost ukončení pracovního 

poměru ze strany zaměstnance či zaměstnankyně. Zjištěná data by firma měla zachovat  

pro pozdější analýzu. Firma, která se nesnaží získat dostatečné informace o důvodu výpovědi, 

může čelit opakovaným výpovědím, aniž by znala skutečný důvod. V praxi se důvody 

propouštění či odchodu příliš neevidují a nedochází ke sledování toho, zda odcházejí více ženy 

či muži. 

 

HODNOCENÍ: 

Ano – splněno 

Proces odchodů je ve společnosti formalizovaný. Jelikož je fluktuace ve společnosti velká, 

řeší společnost důvody odchodů kvalifikovaných zaměstnanců/kyň. Pro získání zpětné 

vazby v případě odchodu zaměstnanců z vlastního podnětu probíhá s dotyčným výstupní 

pohovor a je zaměstnanci předložen k vyplnění Výstupní dotazník, který je následně 

archivován na personálním oddělení. 

Společnost vede evidenci propouštění a odchodů zaměstnanců/kyň společnosti včetně 

mapování důvodů odchodů a sleduje tak statistiky v této oblasti. 

Doporučení z genderového auditu realizovaného v roce 2018, pro tuto oblast, byla 

implementována do chodu společnosti. 

 

Souhrn zjištění: 

Z rozhovorů a z analyzovaných dokumentů vyplývá snaha o zdravou firemní kulturu a jasně 

nastavené firemní procesy v oblasti personální politiky, a to znamená i v oblasti 

propouštění/odchodů zaměstnanců/kyň společnosti. V době realizace prvního genderového 

auditu v roce 2018 se společnost potýkala s nedostatkem stálých a kvalifikovaných 

pracovníků/nic a fluktuace zaměstnanců/kyň byla veliká. Proces odchodů zaměstnanců/kyň 

ve společnosti byl formalizovaný, nicméně důvod odchodů/propouštění nebyl evidován. 



 

 

20 

 

Aby společnost získala zpětnou vazbu od odcházejících zaměstnanců/kyň společnosti, 

probíhají v současné době v případě odchodu zaměstnance z vlastního podnětu s dotyčným 

výstupní pohovor a je mu zároveň předložen k vyplnění Výstupní dotazník. Výstupní dotazníky 

jsou archivovány na personálním oddělení a průběžně evaluovány. 

Společnost vede evidenci propouštění a odchodů zaměstnanců/kyň společnosti včetně 

mapování důvodů odchodů a sleduje tak statistiky v této oblasti. 

V rámci re-auditu nebylo zjištěno, že by při propuštění zaměstnanců/kyň bylo postupováno 

diskriminačně. 

 

Doporučení z genderového auditu, realizovaného v roce 2018, v této oblasti a vyhodnocení 

jejich implementace do chodu společnosti: 

✓ Doporučujeme v zájmu firmy zavést monitoring a evidenci důvodu odchodu 

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

mohou být do budoucna pro společnost velmi přínosné, jelikož přináší řadu 

poznatků, které nemohou být zjištěny u stávajících zaměstnanců či zaměstnankyň. 

ANO: 

- Společnost vede evidenci propouštění a odchodů zaměstnanců/kyň společnosti 

včetně mapování důvodů odchodů. Pro získání důvodů odchodů svých 

zaměstnanců/kyň používá společnost jako nástroj osobní pohovory a výstupní 

dotazníky. 

✓ Doporučujeme zabudovat koncept rovných příležitostí do organizačních procesů. 

ANO: 

- Společnost pracuje na zavedení konceptu rovných příležitostí do všech 

organizačních procesů společnosti. 

 

 

5.3 Zastoupení žen a mužů ve struktuře organizace a diverzita 

Při hodnocení personální politiky, v tomto případě zastoupení žen a mužů ve struktuře 

organizace je vždy důležitým prvkem organizační struktura auditované organizace a její 

zaměření. Organizační struktura by měla tvořit logický rámec pro činnosti, které daná 

organizace zajišťuje, tak aby tyto mohly být vykonávány co nejlépe a nejefektivněji. Personální 

obsazení se analyzuje také z hlediska diverzity, především se zaměřením na gender a věk.  



 

 

21 

 

Diverzita je koncept, jehož cílem je vytvořit ve společnosti takové podmínky, které umožní 

všem lidem, bez ohledu na jejich individuální odlišnosti, plně rozvinout jejich osobní potenciál. 

Diverzita je klíčem ke stabilizaci pracovního kolektivu.  

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

loajalitě zaměstnaných a pomáhá udržet kvalifikované pracovníky. 

 

HODNOCENÍ: 

Ano – splněno 

Zastoupení žen a mužů v organizaci je nevyrovnané. Ve společnosti převládají muži, a to i 

ve vedení společnosti. Převahu mužů ve společnosti lze přikládat skutečnosti, že společnost 

se orientuje zejména na těžký průmysl a struktura pracovních sil podléhá genderovému 

stereotypu, čemuž odpovídá i obsazení jednotlivých pracovních pozic ve společnosti. 

Organizace disponuje přehledným Organizačním řádem i organizačním schématem. Má na 

každou pracovní pozici ve společnosti zpracovaný popisy pracovního místa, který poskytuje 

společnosti obraz práce a požadavků na dané pracovní místo, což pomáhá vytvořit 

představu o pracovníkovi, který by měl na pracovním místě pracovat. 

Společnost vede personální statistiky genderovou optikou a pracuje s nimi při náboru 

nových zaměstnanců/kyň. 

Společnost nabízí zaměstnání všem uchazečům o zaměstnání bez ohledu na pohlaví či věk 

uchazeče či uchazečky. 

Organizace zastává spravedlivé pracovní podmínky a všem poskytuje rovné příležitosti po 

celou dobu pracovního poměru. Rovné zacházení a zákaz diskriminace deklaruje společnost 

Etickým kodexem. 

Doporučení z genderového auditu, realizovaného v roce 2018, pro tuto oblast, byla 

implementována do chodu společnosti. 

 

Souhrn zjištění: 

Společnost SUTOR Global s. r. o. zajišťuje široký rozsah služeb pro chemický, těžební, hutní, 

automobilový a energetický průmysl. V době realizace genderového re-auditu společnost 

zaměstnávala celkem 227 osob, z toho 185 mužů a 42 žen. Převahu mužů ve společnosti lze 



 

 

22 

 

přikládat skutečnosti, že společnost se orientuje zejména na těžký průmysl a struktura 

pracovních sil podléhá genderovému stereotypu, čemuž odpovídá i obsazení jednotlivých 

pracovních pozic ve společnosti.  

Ze 185 mužů: 

- 11 mužů řadíme do sekce technicko – administrativní: 

o Ředitel engineeringu; 

o Ředitel nástrojárny a vstřikolisů; 

o Manažer projektu; 

o Koordinátor; 

o IT technik; 

o Správce vozového parku; 

o Ekonom; 

o Správce majetku a vedoucí projektu; 

o Administrativní pracovník 

o Obchodní zástupce. 

 

- 14 mužů řadíme do oddělení vedoucích a mistrů dílen: 

o Vedoucí mechanizace; 

o Vedoucí OTK; 

o Vedoucí rotačních strojů; 

o Vedoucí úseku tryskání a nátěry; 

o Vedoucí divize lešení; 

o Vedoucí úseku elektro; 

o Vedoucí úseku obrábění; 

o Mistr údržby; 

o Mistr montáže; 

o Mistr elektro; 

o Technolog nástrojárny; 

o Technolog. 

 

- 160 mužů řadíme do výkonné složky: 

o Soustružník; 

o Řidič; 

o Zámečník; 

o Technik; 

o Technik elektro; 

o Svářeč; 

o Pracovník mechanizace; 
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o Elektrikář; 

o Stavební dělník; 

o Obsluha strojů a zařízení; 

o Obráběč kovů; 

o Obsluha CNC strojů, řezání vodním paprskem; 

o Svářecí inženýr; 

o Řidič; 

o Procesní inženýr lisovny; 

o Technik realizace; 

o Mechanik; 

o Konstruktér; 

o Skladník. 

 

Graf 1 Zastoupení mužů ve společnosti 

 

Ze 42 žen: 

- 26 žen pracuje v útvaru ekonomie a obchodu: 

o Administrativní pracovník; 

o Vedoucí ekonomické a administrativního úseku; 

o Metodik pro rovné příležitosti; 

o Personalista; 

o Vedoucí úseku měření a regulace; 

o Vedoucí oddělení správy dokumentace; 

o Vedoucí skladu lešení; 

11; 6%

14; 8%

160; 86%

technicko - administrativní oddělení vedoucích a mistrů dílen výkonná složka
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o Referent zakázek; 

o Referent divize údržby; 

o Referent engineeringu; 

o Referent divize izolace; 

o Skladník. 

 

- 16 žen pracuje v technickém útvaru: 

o Uklízečka; 

o Strážný; 

o Technolog; 

o Dělník ve výrobě; 

o Soustružník; 

o Technik BOZP; 

o Řidič; 

o Pracovník mechanizace; 

o Pomocný dělník. 

  

 

Graf 2 Zastoupení žen ve společnosti 

  

Uplatňování politiky rovných příležitostí v rámci netradičního sektoru výroby je podstatně 

obtížnější než v odvětvích, kde je tato oblast viditelná nejvíce (např. služby, bankovnictví, 

telekomunikace apod.). V technických oborech se daleko silněji projevují genderové 

26; 62%

16; 38%

ekonomie a obchod technický útvar
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stereotypy, které rozdělují pracovní trh na typicky „mužská“ (např. ve strojírenství, v obsluze 

strojů apod.) a „ženská“ (např. textilní průmysl) povolání.  

Nejvyšší vedení společnosti tvoří muž, a to ředitel engineeringu. 

 

 

 

 

Obrázek 1 Organizační struktura 

 

Na nižších pozicích vedoucích je celkem 7 mužů a 4 ženy. Převaha mužů na vedoucích pozicích 

je opět dána podnikatelským zaměřením organizace, a proto i zde se projevují genderové 

stereotypy. Muži jsou vedoucí na technických úsecích a ženy zase na ostatních. 

Vedoucí muži: 

o Vedoucí mechanizace; 

o Vedoucí OTK; 

o Vedoucí rotačních strojů; 

o Vedoucí úseku tryskání a nátěry; 

o Vedoucí divize lešení; 

o Vedoucí úseku elektro; 
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o Vedoucí úseku obrábění; 

Vedoucí ženy: 

o Vedoucí ekonomické a administrativního úseku; 

o Vedoucí úseku měření a regulace; 

o Vedoucí oddělení správy dokumentace; 

o Vedoucí skladu lešení; 

Společnost má na každou pracovní pozici ve společnosti zpracovaný popis pracovního místa, 

který poskytuje společnosti obraz práce a požadavků na dané pracovní místo, což pomáhá 

vytvořit představu o pracovníkovi, který by měl na pracovním místě pracovat. 

Společnost vede statistiky zaměřené na sledování zastoupení mužů a žen ve společnosti na 

jednotlivých pracovních pozicích a následně s nimi pracuje při náboru nových zaměstnanců. 

Při osobních pohovorech se zaměstnanci společnosti nebyla zjištěna žádná přímá/nepřímá 

diskriminace při náboru nových zaměstnanců/kyň, důvody propouštění nebyly postaveny na 

otázkách věku, pohlaví či změny rodinné situace. Společnost nabízí zaměstnání všem 

uchazečům o zaměstnání bez ohledu na pohlaví či věk uchazeče či uchazečky. 

Organizace zastává spravedlivé pracovní podmínky a všem poskytuje rovné příležitosti 

v oblasti náboru, mezd, výhod, kariérního růst, ukončení pracovního poměru a odchodu do 

důchodu.  

Zároveň organizace netoleruje diskriminaci a ke všem osobám přistupuje stejně, nezávisle na 

rase, národnosti, pohlaví, sexuální orientaci, věku, zdravotnímu postižení, politickému 

vyznání, náboženství, víry či světovému názoru. Rovné zacházení a zákaz diskriminace 

deklaruje společnost Etickým kodexem, se kterým jsou seznámeni všichni zaměstnanci 

společnosti. 

 

Doporučení ze genderového auditu, realizovaného v roce 2018, v této oblasti a vyhodnocení 

jejich implementace do chodu společnosti: 

✓ V zájmu firmy doporučujeme zakomponovat do svých firemních procesů systém, 

jenž bude sledovat zastoupení mužů a žen a následně pracovat se získanými daty  

ve prospěch skupiny, která je menšině. 

ANO 

- Společnost vede statistiky zaměřené na sledování zastoupení mužů a žen ve 

společnosti na jednotlivých pracovních pozicích a následně s nimi pracuje při náboru 

nových zaměstnanců. 
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✓ Doporučujeme zpracovat dokument, který bude podrobně popisovat náplň práce 

jednotlivé pozice. 

ANO 

- Společnost má zpracovaný na každou pracovní pozici ve společnosti zpracovaný popis 

pracovního místa, který poskytuje společnosti obraz práce a požadavků na dané 

pracovní místo, což pomáhá vytvořit představu o pracovníkovi, který by měl na 

pracovním místě pracovat. 

✓ Doporučujeme zabudovat koncept rovných příležitostí do organizačních procesů. 

ANO 

- Společnost pracuje na zavedení konceptu rovných příležitostí do všech organizačních 

procesů společnosti 

 

 

5.4 Kariérní růst a cirkulace zaměstnaných osob, zastupitelnost 

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

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

organizace. Celý proces povyšování zaměstnanců či zaměstnankyň se tak stane 

transparentním a firma eliminuje možnost být obviňována z upřednostňování určitých skupin 

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

zaměstnance či zaměstnankyně a jejich identifikaci s organizací.  

Kariérní růst je odvislý od velikosti organizace a její organizační struktuře. 

 

HODNOCENÍ: 

Ano – splněno 

Společnost podporuje kariérní růst zaměstnanců/kyň společnosti. Pro vytipování vhodných 

zaměstnanců z pohledu možností jejich budoucí kariérního rozvoje společnost používá 

postupy založené na porovnávání požadovaných kompetencí na danou pracovní pozici s 

kompetencemi konkrétního zaměstnance. Jsou hodnoceny odborné, profesní i lidské 

předpoklady ve vztahu k vykonávané pracovní pozici. K tomu organizaci dobře slouží popis 

pracovního místa na každou pracovní pozici ve společnosti, který obsahuje základní 

požadavky na konkrétní pracovní pozici, specifické požadavky, splnění kvalifikačních 

požadavků. Velký důraz přikládá vedení společnosti pravidelným, osobním hodnotícím 

rozhovorům, kde vedení společnosti se svými podřízenými pravidelně ročně vyhodnocují 



 

 

28 

 

stav plnění jednotlivých úkolů a plánují do budoucna možnosti dalšího profesního rozvoje 

a kariérního růstu. Výsledkem hodnotících pohovorů je sestavení kariérních plánů.  

Zastupitelnost je v organizaci řešena Maticí zastupitelnosti, v rámci které je ke každé 

pracovní pozici přiřazena konkrétní zastupující pracovní pozice. Tímto dokumentem vznikl 

další nástroj pro efektivní řízení společnosti. 

Doporučení z genderového auditu, realizovaného v roce 2018, pro tuto oblast, byla 

implementována do chodu společnosti. 

 

Souhrn zjištění: 

Kariérní rozvoj zaměstnanců/kyň v organizaci je proces zakotvený na pracovních 

zkušenostech, zpětné vazbě, pracovních vztazích a odborné přípravě. Je zaměřený na 

dlouhodobé kariérní cíle významné jak pro zaměstnance/kyně, tak pro společnost. Zpětná 

vazba a budování mezilidských vztahů jsou důležitou součástí kariérního rozvoje, jelikož dobré 

mezilidské vztahy pomáhají vytvořit pozitivní a vstřícnou atmosféru mezi zaměstnanci/kyněmi 

a jejich nadřízenými. 

Ke kariérnímu rozvoji zaměstnanců/kyň dochází zejména prostřednictvím získávání 

zkušeností. Praxe ukazuje, že profesní a kariérní rozvoj zaměstnanců společnosti probíhá cca 

ze sedmdesáti procent prostřednictvím osvojování pracovních zkušeností. Programy a 

nástroje kariérního rozvoje jsou koncipovány tak, aby zaměstnancům pomohly posoudit jejich 

silné stránky, ale i slabiny, ve kterých se potřebují zlepšit. Uvědomit si jejich osobní motivaci a 

identifikovat kariérní možnosti. 

Pro vytipování vhodných zaměstnanců z pohledu možností jejich budoucí kariérního rozvoje 

společnost používá postupy založené na porovnávání požadovaných kompetencí na danou 

pracovní pozici s kompetencemi konkrétního zaměstnance. Jsou hodnoceny odborné, profesní 

i lidské předpoklady ve vztahu k vykonávané pracovní pozici.  

K tomu organizaci dobře slouží popis pracovního místa na každou pracovní pozici ve 

společnosti, který obsahuje základní požadavky na konkrétní pracovní pozici, specifické 

požadavky, splnění kvalifikačních požadavků, komu je pozice podřízena a komu je pozice 

nadřízena. Tento popis pracovního místa poskytuje jak společnosti, tak i samotným 

zaměstnancům informace o konkrétní pracovní pozici ve společnosti. Zaměstnanec/kyně se 

tak mohou podrobně seznámit s požadavky na požadovanou pozici.  

Velký důraz přikládá vedení společnosti pravidelným, osobním hodnotícím rozhovorům, díky 

nimž může lépe zapojit zaměstnance do celého procesu řízení a fungování organizace a může 
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identifikovat jejich pracovní potenciál. Vedení společnosti se svými podřízenými pravidelně 

ročně vyhodnocují stav plnění jednotlivých úkolů a plánují do budoucna možnosti dalšího 

profesního rozvoje a kariérního růstu. Výsledkem hodnotících pohovorů je sestavení 

kariérních plánů. Smyslem tohoto plánu je, že pomáhá stanovit obsahový i časový rámec 

rozvojových aktivit pro zaměstnance a je vodítkem v dosahování profesních cílů.  

Kariérní plán je vypracováván vždy individuálně pro každého konkrétního pracovníka a jsou v 

něm přesně formulovány požadavky na danou pracovní pozici. Je vždy účelově a detailně 

sestaven pro uspokojení potřeb a cílů společnosti a zároveň musí efektivně motivovat jedince 

ke zvyšování pracovní aktivity. Kariérní plány jsou sestavovány jak pro stávající pracovní 

funkce, tak i pro nově vytvářené pracovní pozice a pravidelně se vyhodnocují a aktualizují, 

opět formou individuálních, ročních hodnotících pohovorů. Díky tomu mohou zaměstnanci se 

svými nadřízenými průběžně identifikovat stávající i budoucí příležitosti pro vzdělávání a 

rozvoj, které přispějí ke kariérnímu růstu. Snahou vedení společnosti je, aby výsledkem 

kariérního plánu byl vysoce motivovaný, aktivní zaměstnanec, který dokáže splnit 

nadefinované cíle a strategické plány společnosti. 

Zaměstnanci jsou podporováni, aby se aktivně podíleli na svém kariérním růstu a přijali jej za 

vlastní. Příležitosti ke kariérnímu růstu mají zaměstnanci společnosti buď posunem na vyšší 

pracovní funkci v rámci vertikální mobility, nebo přesunem na jinou, po odborné stránce 

vhodnější pracovní pozici, v rámci horizontální mobility. Pokud je to s ohledem na personální 

situaci možné, tak se vedení organizace snaží, aby kariérní změny byly především interní 

záležitostí, tj. aby byly prováděny z vlastních zdrojů pracovních sil. Dochází tím k větší loajalitě 

pracovníků a k vyššímu sdílení společných cílů. 

Toto tvrzení potvrdilo 70 % dotazovaných zaměstnanců/kyň, kteří v dotazníkovém šetření 

uvedli, že zaměstnavatel se snaží dávat přednost svým zaměstnancům/kyním při obsazování 

vyšší pracovní pozice.  

Co se týče zastupitelnosti, měla společnost před realizací projektu nastavenou zastupitelnost 

obecně tak, že každý zaměstnanec či zaměstnankyně byli v době své nepřítomnosti v rámci 

společnosti zastupitelní další osobou nebo jejich práce byla rozdělena mezi více osob, což měl 

na starosti vedoucí pracovník. Každý zaměstnanec a zaměstnankyně měl v rámci pracovní 

náplně svůj zástup. 

V současné době má organizace zpracovanou Matici zastupitelnosti, která je rozdělená na 

jednotlivé divize. 

Ke každé pozici je v rámci matice zastupitelnosti přiřazena konkrétní zastupující pracovní 

pozice. Tímto dokumentem vznikl další nástroj pro efektivní řízení společnosti. 
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Doporučení ze genderového auditu, realizovaného v roce 2018, v této oblasti a vyhodnocení 

jejich implementace do chodu společnosti: 

✓ Doporučujeme zpracovat směrnici o kariérní politice (popsat podmínky jednotlivých 

pracovních pozic, požadavky na jejich vzdělání a další podmínky s postupem 

související). 

ANO 

- Společnost se zatím rozhodla nepracovat na směrnici o kariérní politice. Organizace má 

na každou pracovní pozici zpracovaný popis pracovního místa, který obsahuje základní 

požadavky na konkrétní pracovní pozici, specifické požadavky, splnění kvalifikačních 

požadavků, komu je pozice podřízena a komu je pozice nadřízena. Tento popis 

pracovního místa poskytuje jak společnosti, tak i samotným zaměstnancům informace 

o konkrétní pracovní pozici ve společnosti. A slouží tak jako podklad při řešení 

kariérního růstu ve společnosti. Kariérní růst řeší vedení společnosti v rámci 

pravidelných ročních hodnotících pohovorů. 

✓ Doporučujeme do interních dokumentů vnést úkony vztahující se k zastupitelnosti. 

ANO 

- V současné době má organizace zpracovanou Matici zastupitelnosti, která je rozdělená 

na jednotlivé divize. 

 

 

5.5 Rozvoj a vzdělávání 

Možnost vzdělávání v oblasti osobnostního a pracovního rozvoje zaměstnanců  

či zaměstnankyň ze strany zaměstnavatele bývá vnímáno velice kladně z hlediska hodnocení 

kvality zaměstnavatele v očích stávajících a potenciálních zaměstnanců či zaměstnankyň. 

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

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

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

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

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

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

Mnoho firem využívá možnosti dotačních programů vzdělávání zaměstnanců, které jsou 

hrazené z rozpočtu České republiky a z Evropské unie.  
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HODNOCENÍ: 

Ano – splněno 

Vedení společnosti věnuje oblasti rozvoje a vzdělávání svých zaměstnanců/kyň velkou 

pozornost. Ve společnosti probíhá systematické vzdělávání, ve kterém se klade důraz na 

identifikaci vzdělávacích potřeb, plánování a vyhodnocení vzdělávací aktivity. Klíčovými 

oblastmi jsou stanovení reálných cílů vzdělávání, volba vhodných metod vzdělávání a 

důkladné vyhodnocení a zpracování zpětné vazby. Identifikace potřeb vzdělávání daného 

zaměstnance/kyně a plánování probíhá při ročním hodnocení zaměstnance/kyně. 

Společnost hradí veškeré náklady spojené se vzděláváním, případně využívá dotačních 

programů. 

Adaptace zaměstnanců je nedílnou součástí personálních činností v organizaci a adaptační 

procesy ve společnosti jsou řádně nastaveny a realizovány. 

Doporučení s genderového auditu, realizovaného v roce 2018, pro tuto oblast, byla 

implementována do chodu společnosti. 

 

Souhrn zjištění: 

Oblast vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je důležitou součástí dlouhodobé strategie Lidských 

zdrojů společnosti.  

Záměrem společnosti je systematicky vzdělávat své zaměstnance. Hlavním cílem společnosti 

je posílení kompetencí zaměstnanců a rozvíjení jejich znalostí a dovedností v souladu s 

potřebami a principy společnosti. 

Společnost si je vědoma, že maximálně účinného vzdělávání a rozvoje lze dosáhnout pomocí 

respektování zásad systematického vzdělávacího cyklu, který klade důraz především na 

identifikaci vzdělávacích potřeb, plánování a vyhodnocení vzdělávací aktivity. Klíčovými 

oblastmi jsou stanovení reálných cílů vzdělávání, volba vhodných metod vzdělávání a důkladné 

vyhodnocení a zpracování zpětné vazby.  

Při zjišťování potřeby vzdělávání společnost využívá tyto zdroje informací: 

• strukturované rozhovory,  

• pozorování pracovníků,  
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• analýza pracovního místa,  

• hodnocení pracovníků. 

Jelikož každá pracovní pozice vyžaduje specifické znalosti a dovednosti pracovníka. Lze 

přepokládat, že také míra potřebného dalšího vzdělávání je u každé pozice a pracovníka různá, 

proto je vzdělávání ve společnosti realizováno s ohledem na individuální potřeby pracovníka v 

návaznosti na danou pracovní pozici. Smyslem vzdělávání je posun ve znalostech a 

dovednostech, který by se měl projevit na kvalitě pracovního výkonu zaměstnance.  

Cílem vzdělávání a programů vzdělávání v organizaci je zabezpečit kvalifikované, vzdělané a 

schopné lidi potřebné k uspokojení současných i budoucích potřeb organizace. Společnost si 

je vědomu, že k dosažení tohoto cíle je nutno zabezpečit, aby lidé byli připraveni a ochotni se 

vzdělávat, chápali, co musejí znát a byli schopni dělat, a byli schopni převzít odpovědnost za 

své vzdělávání tím, že budou plně využívat existující zdroje vzdělávání, včetně pomoci a vedení 

ze strany svých liniových manažerů. 

Osobní odpovědnost je jedním ze základních principů fungování vzdělávacího procesu ve 

společnosti. Odpovědnost se netýká pouze samotného absolvování daného školení a aplikace 

nových poznatků do praxe, ale zaměstnanec/kyně může sám identifikovat potřebu svého 

rozvoje a vzdělávání a navrhnout svému nadřízenému účast na daném školení, aby došlo v 

dané problematice k rozvoji znalostí a dovedností.  

Identifikace potřeby vzdělávání daného zaměstnance/kyně ze strany vedení přichází zejména 

v momentě ročního hodnocení zaměstnance/kyně, které absolvuje každý zaměstnanec/kyně 

se svým přímým nadřízeným. V rámci tohoto hodnocení dochází také ke vzdělávacímu 

plánování, kdy vedoucí pracovník se zaměstnancem společně identifikují oblasti, na které by 

se měl zaměstnanec zaměřit a pokud je to možné, využít vhodný typ vzdělávacího programu.  

Z průzkumu ve společnosti nebyla prokázána jakákoli diskriminace vůči pohlaví, věku či 

pracovního zařazení. Účast na jednotlivých školení vyplývá z individuálních potřeb 

zaměstnanců a jejich pracovní pozice. Společnost hradí veškeré náklady spojené se 

vzděláváním, případně využívá dotačních programů. V minulosti organizace využila 

následujících dotačních programů: 

• EDUCA III 

• EDUCA IV 

• Vzdělávejte se pro růst v UK 

• Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II 

• Beru to za své 
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• Nová šance  

• Iniciativa 

• Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji 

Organizace v době realizace genderového auditu v roce 2018 realizovala školení v rámci 

projektu „Zvyšování odborných znalostí zaměstnanců společnosti ZZ Servis spol. s r.o.“, reg. 

číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004331, financovaného z Operačního programu 

Zaměstnanost. Projekt trval dva roky a školení byla určena pro všechny zaměstnance 

společnosti se zaměřením na tyto oblasti: 

• Obecné IT 

• Účetní, ekonomické a právní kurzy 

• Technické a jiné dovednosti 

• Interní vzdělávání 

Následně společnost navázala projektem „Podnikové vzdělávání II. - SUTOR Global s.r.o.“, 

CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012196, kde se zaměřila na realizaci školení měkkých a 

manažerských dovedností. Projekt běží opět dva roky a v současné době probíhá jeho 

realizace. 

Během realizace projektu „Implementace doporučených opatření genderového auditu 

společnosti SUTOR Global s. r. o.“, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010528 byli 

vybraní zaměstnanci proškoleni v oblasti rovných příležitostí a age managementu. 

Organizace vnímá kvalitní systém vzdělávání jako benefit. 

 

Adaptační procesy 

Adaptace zaměstnanců je nedílnou součástí personálních činností v organizaci. Týká se jak 

nově přijatých zaměstnanců, tak i těch, kteří se po delší době vrací do pracovního procesu 

(např. ženy po mateřské dovolené, pracovníci dlouhodobě nemocní) nebo také 

pracovníků/nic, kteří přecházejí na jinou pracovní pozici. Ti všichni si musí osvojit pracovní 

úkoly, která daná pozice vyžaduje, začlenit se do kolektivu a u nově příchozích 

zaměstnanců/kyň je důležité, aby se seznámili a přijali firemní kulturu organizace. Této 

personální činnosti je ve společnosti věnována náležitá péče a vede tak k efektivnějšímu 

začlenění zaměstnance/kyně do organizace. 

Jejím cílem je urychlit integraci nového zaměstnance do firmy, zajistit jeho plnou pracovní 

výkonnost a zabránit jeho případné demotivaci nebo nespokojenosti plynoucí z nedostatku 

informací, nedostatečného zvládnutí pracovních úkolů či nejasných pracovních očekávání. 
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Při adaptaci nového pracovníka/nice postupuje společnost podle předem stanovených kroků: 

1. Nástupní pohovor s přijatým pracovníkem 

2. Zařazení pracovníka na konkrétní pracovní místo  

3. Představení nového pracovníka pracovní skupině  

4. Seznámení nového pracovníka s pracovní skupinou a jejími členy 

5. Určení mentora 

6. Zpracování plánu adaptace 

7. Průběžné sledování pracovníka při práci a jeho začleňování do pracovní skupiny 

8. Průběžná kontrola plnění adaptačního plánu 

9. Závěrečné hodnocení průběhu adaptace 

 

Mentoring 

Dalším druhem vzdělávání, které se ve společnosti praktikuje tzv. mentoring, který probíhá jak 

na pracovišti, tak mimo něj. Tento druh vzdělávání je vnímám, jako finančně i časově méně 

náročný, ovšem velmi důležitý. Mentorem může být jak nadřízený pracovník, tak pracující  

na stejné pozici, rozhodující je, aby měl dostatek zkušeností a uměl je předat dál.  

 

Doporučení z genderového auditu, realizovaného v roce 2018, v této oblasti a vyhodnocení 

jejich implementace do chodu společnosti: 

✓ Doporučujeme zpracovat směrnici pro vzdělání. 

ANO – částečně 

- Ve společnosti probíhá systematické vzdělávání bez ohledu na skutečnost, že 

organizace prozatím nemá zpracovanou směrnici pro vzdělávání. Společnost si je 

vědoma, že maximálně účinného vzdělávání a rozvoje lze dosáhnout pomocí 

respektování zásad systematického vzdělávacího cyklu, který klade důraz především 

na identifikaci vzdělávacích potřeb, plánování a vyhodnocení vzdělávací aktivity. 

Řešení této problematiky nebylo součástí realizace projektu. 

✓ Doporučujeme nastavit systém mentoringu. 

ANO 

- Systém mentoringu je v chodu společnosti řádně ukotven. 
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5.6 Spravedlivé odměňování 

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

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

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

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

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

ohodnocení však znamená porušení některého z antidiskriminačních opatření: stejné pracovní 

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

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

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

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

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

či zaměstnankyní a zaměstnavatelem jsou písemně stanoveny v pracovní smlouvě, přičemž 

tyty podmínky nesmí být diskriminační. Pokud by se tak stalo, zaměstnavatel, dle § 265 a násl. 

Zákoníku práce, zodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku diskriminačního jednání 

zaměstnanci či zaměstnankyni.  

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

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

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

právě rozdílné ohodnocení na základě pohlaví, kdy muž ve většině případů dostane vyšší 

odměnu než žena. Nepřímá diskriminace nastává, když zaměstnavatel postupuje podle  

na první pohled neutrálně vypadajícího pravidla, avšak v závěru je jedna skupina, kterou 

mohou tvořit zástupci jednoho pohlaví, zaměstnaných odměňována nevýhodněji. K nepřímé 

diskriminaci na základě pohlaví také dochází při používání odlišných pravidel, která upravují 

odměňování dvou různých prací stejné hodnoty. 

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

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

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

práci stejné hodnoty. Zaměstnavatel by měl průběžně sledovat a porovnávat odměny, které 

jsou vypláceny zaměstnancům či zaměstnankyním. Měl by sledovat ukazatele, na základě 

kterých jsou odměny vypláceny a vést o tom náležitou dokumentaci. Pokud firma zjistí nějaké 

nesrovnalosti, je dobré snažit se to aktivně zlepšit.  

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

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

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

Zaměstnanci či zaměstnankyně budou motivováni k vyšší pracovní výkonnosti či loajalitě. 
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Proto je vhodné tuto skutečnost uvádět v inzerátech volných pracovních míst, které firma 

zveřejňuje. 

V současné mohou být právě benefity rozhodujícím faktorem při výběru zaměstnavatele. 

Nabízené benefity by měly být stanoveny tak, aby uspokojovaly reálné a rozdílné potřeby 

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

zaměstnanců a reálné využití benefitů v praxi. Z hlediska genderové perspektivy se zkoumá, 

zda mají obě pohlaví rovnocenný přístup k benefitům, a zda některé aktivity mohou být 

čerpány pouze muži, ženami či rodiči. Možnost využívat firemní benefity by měly být 

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

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

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

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

 

5.6.1 Platová transparentnost 

HODNOCENÍ: 

Ano s výhradou 

V organizaci nebyla realizována genderová statistika odměňování, a to z důvodu citlivosti 

údajů. Z tohoto důvodu je hodnocení této oblasti částečné: Ano s výhradou.  

Nicméně z dotazníkového šetření realizovaného v rámci re-audit vyplynula spokojenost 

zaměstnanců/kyň s odměnami za vykonanou práci. Zároveň všichni dotazovaní uvedli, že se 

domnívají, že odměňování na stejných pozicích je stejné nebo srovnatelné. 90 % dotazovaných 

zaměstnanců/kyň uvedlo, že ženy a muži jsou si na stejné pracovní pozici rovni a že mezi nimi 

není žádné finanční zvýhodnění. 

V rámci projektu byla vytvořena Metodika hodnocení zaměstnanců/kyň společnosti, kterou 

organizace garantuje transparentní systém odměňování.  

Společnost si vede genderové statistiky odměňování. 

Doporučení z genderového auditu, realizovaného v roce 2018, pro tuto oblast, byla 

implementována do chodu společnosti. 
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Souhrn zjištění: 

Systém hodnocení zaměstnanců ve společnosti SUTOR Global s.r.o. nebyl před realizací 

projektu nijak definován. Probíhalo zde pouze neformální hodnocení nadřízeným probíhající 

během pracovníkem vykonávané práce. 

V rámci projektu došlo ke stanovení pravidel a postupu při hodnocení, vytvoření formuláře, 

který se bude při hodnocení používat, stanovení zásad hodnocení a především rozpoznání a 

stanovení předmětů hodnocení.  

V rámci projektu byla vytvořena Metodika hodnocení zaměstnanců/kyň, která popisuje 

základní principy nastavení systému hodnocení zaměstnanců ve společnosti SUTOR Global 

s.r.o. Metodika hodnocení zaměstnanců/kyň obsahuje tyto přílohy: 

Přílohu č.1 Kompetenční model 

Přílohu č. 2 Metodiku pro stanovení cílů 

Přílohu č. 3 Metodiku pro hodnocení kompetencí 

Přílohu č. 4 Příručka pro hodnotitele 

Přílohu č. 5 Příručka pro hodnoceného 

Společnost si vede Přehled mezd zaměstnanců/kyň ve společnosti, který obsahuje u každé 

pracovní pozice tyto údaje: 

• minimální hrubou mzdu 

• maximální hrubou mzdu 

• průměrnou hrubou mzdu. 

Vedení společnosti se rozhodlo o stanovení rozpětí hrubé mzdy u každé pracovní pozice ve 

společnosti.  

Při náboru zaměstnanců je konkrétní výše hrubé mzdy u každého zaměstnance odvislá od 

splnění specifických požadavků uvedených v příslušném Popisu pracovního místa. 

V průběhu zaměstnání může být danému zaměstnanci změněna hrubá mzda v souvislosti se 

změnou specifických požadavků uvedeném v Popisu pracovního místa. Navýšení hrubé mzdy 

však může být do výše maximální hrubé mzdy uvedené v Přehledu mezd u dané pozice. 

Společnost si vede genderové statistiky odměňování. 
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Většina zaměstnanců/kyň (81 %) se v dotazníkovém šetření shodla (81 %) na tom, že jsou 

spokojeni s odměnami za vykonanou práci. 

Všichni dotazovaní zaměstnanci/kyně se shodně domnívají, že odměňování na stejných 

pozicích je stejné nebo srovnatelné.  

90 % dotazovaných zaměstnanců/kyň uvedlo, že ženy a muži jsou si na stejné pracovní pozici 

rovni a že mezi nimi není žádné finanční zvýhodnění.  

 

Doporučení z genderového auditu, realizovaného v roce 2018, v této oblasti a vyhodnocení 

jejich implementace do chodu společnosti: 

✓ Doporučujeme, pro větší transparentnost, zavést systém odměn, s ohledem  

na genderovou rovnost, do jakéhokoli interního předpisu či dokumentu. 

ANO 

- V rámci projektu byla vytvořena Metodika hodnocení zaměstnanců/kyň společnosti. 

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

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

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

jeho kolega či kolegyně na stejné pracovní pozici. 

ANO 

- Možnosti pro ohlášení jakéhokoliv nevhodného chování či podání stížností jsou 

uvedeny v Etickém kodexu společnosti. Zaměstnanec/kyně zároveň svou 

nespokojenost mohou uplatnit při pravidelných hodnotících pohovorech, které se 

realizují se zaměstnanci/kyněmi společnosti vždy jednou ročně na základě Metodiky 

hodnocení zaměstnanců/kyň společnosti. 

✓ Doporučujeme, aby docházelo k pravidelnému hodnocení všech zaměstnanců  

a zaměstnankyň. 

ANO 

- Ve společnosti probíhají pravidelné roční hodnotící pohovory se všemi 

zaměstnanci/kyněmi společnosti. 
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5.6.2 Benefity 

HODNOCENÍ: 

Ano - splněno 

Společnost má vytvořen ucelený systém benefitů, který je uveden v Katalogu benefitů. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že všichni dotazovaní zaměstnanci/kyně mají plné 

povědomí o nabízených benefitech.  

Doporučení z genderového auditu, realizovaného v roce 2018, pro tuto oblast, byla 

implementována do chodu společnosti. 

 

Souhrn zjištění: 

Společnost si je vědoma, že systém benefitů tvoří důležitou součást podpory 

zaměstnůnců/kyň společnosti a bývá tak často rozhodujícím faktorem při volbě 

zaměstnavatele a vede ke spokojenosti ze stran zaměstnanců. Kvalitně propracovaný 

benefitní systém zvyšuje motivaci a může částečně kompenzovat nižší odměnu za 

vykonávanou práci. Proto má společnost vytvořen ucelený systém benefitů, který je uveden v 

Katalogu benefitů, na základě kterého nabízí svým zaměstnancům tyto benefity: 

1 Stravovací poukázky 

2 Příspěvek na penzijní nebo životní připojištění 

3 Multisport karta 

4 Odměna za doporučení zaměstnance/zaměstnankyně 

5 Výhodný tarif pod firemním mobilním operátorem 

6 Firemní akce 

V rámci dotazníkového šetření všichni dotazovaní odpověděli, že zaměstnavatel nabízí 

benefity, a to ve formě stravenek (SODEXO), penzijního pojištění, multisport karty. Jsou si jich 

tedy plně vědomi. Dále uvedli, že o benefitech jsou informováni ústně, především od 

nadřízeného, emailem či informací na webových stránkách společnosti. 
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Doporučení z genderového auditu, realizovaného v roce 2018, v této oblasti a vyhodnocení 

jejich implementace do chodu společnosti: 

✓ Doporučujeme zvážit možnost nových benefitů, např.: týden volna navíc, sick days  

či home office. Doporučujeme udělat průzkum ohledně spokojenosti stávajících 

benefitů 

ANO 

- Společnost realizovala dotazníkové šetření zaměřené na poskytování benefitů. Na 

základě tohoto šetření byl vypracován Katalog benefitu. 

 

 

5.6.3 Dovolená 

HODNOCENÍ: 

Ano - splněno 

Při plánování dovolených není diskriminována žádná skupina zaměstnanců či zaměstnankyň a 

je umožněno spravedlivé rozvržení plánu dovolených, které má na starosti nadřízený. 

 

Souhrn zjištění: 

Všichni pracovníci společnosti mají nárok na 20 dní řádné dovolené. Dovolenou schvaluje 

nadřízený pracovník určitého úseku, který předá tzv. Žádanku o dovolenou personální 

pracovnici.  Ta vede přehled plánovaných dovolených a vše eviduje v docházkového systému, 

který je v případě potřeby k nahlédnutí. Společnost se snaží vycházet vstříc potřebám 

zaměstnancům, samozřejmě s ohledem na plánované zakázky. 

V rámci šetření nebyla zjištěna žádná diskriminace v poskytování dovolené. 

 

Pro tuto oblast nebyla žádná doporučení z genderového auditu, realizovaného v roce 2018. 
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5.7 Slaďování rodinného a pracovního života 

Práce je pro většinu žen a mužů druhou nejvýznamnější životní hodnotou, hned po rodině. Co 

se týká slaďování pracovního a rodinného života, jedná se u všech pracujících žen a mužů o 

každodenní realitu. Rodina a práce jsou navzájem provázány a způsoby, jakými si lidé 

organizují svůj pracovní a rodinný život, musí nutně souviset s vnějšími podmínkami a vlivy, 

které jsou dány pracovním trhem.  

Slaďování práce a rodiny nejvíce řeší rodiny s malými dětmi a také osoby 50+ (především ženy), 

které se starají o své mnohdy ještě nedospělé děti a zároveň o stárnoucí rodiče. Je třeba však 

uvést na pravou míru, že téma slaďování práce a rodiny se týká všech skupin zaměstnanců a 

zaměstnankyň, pro všechny je to téma důležité. Každý jedinec má nárok na to sladit svůj 

osobní/profesní/rodinný život.  

Při uplatňování principů slaďování pracovního a rodinného života je velice důležité, jakým 

způsobem k tématu daný zaměstnavatel přistupuje. Lze konstatovat, že z pohledu 

zaměstnavatele, který se již věnuje oblasti slaďování práce a rodiny aktivně, lze toto téma 

považovat za součást organizační kultury. Tyto organizace se snaží rozvíjet své zaměstnance a 

zaměstnankyně a zároveň se jim snaží zajistit takové podmínky, aby z organizace neodcházeli. 

Péče o zaměstnané osoby je pro tento typ zaměstnavatelů zdůrazňovanou perspektivou a 

jistým benefitem.  

Pod pojmem slaďování práce a rodiny si lze představit širokou škálu aktivit, jež jsou ideální pro 

kombinace pracovního a rodinného života.  

V rámci slaďování pracovního a rodinného života se genderový audit zaměřil právě na oblasti, 

usnadňující slaďování:  

a) Pracovní doba 

b) Flexibilní formy práce  

c) Management mateřské/rodičovské  

d) Age management ve vztahů k genderu 

e) Podmínky pro pečující osoby 

f) Poskytování péče o děti předškolního věku 

g) Možnosti dopravy do zaměstnání 

h) Pracovní cesty a dlouhodobé pracovní cesty 
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5.7.1 Pracovní doba a flexibilní formy práce 

 

HODNOCENÍ: 

Ano -  splněno  

Společnost podporuje flexibilní formy práce, a to s ohledem na typ práce vykonávané ve 

společnosti. 

Doporučení s genderového auditu, realizovaného v roce 2018, pro tuto oblast, byla částečně 

implementována do chodu společnosti. 

 

Souhrn zjištění:  

Zaměstnanci společnosti mají obvykle 40 hodinovou týdenní pracovní dobu, která je rozvržena 

rovnoměrně denně na pět pracovních dní po 8 hodinách. Část zaměstnanců/kyň pracuje  

na směnný provoz a někteří zaměstnanci/kyně jsou pověřeni pohotovostní službou.  

Organizace nabízí flexibilní formy práce, což potvrdilo i dotazníkové šetření ve společnosti. 

Možnosti uplatňování flexibilních forem práce se řeší individuálně s ohledem na vykonávanou 

činnost v organizaci. Poskytování flexibilních forem práce ve společnosti není ukotvena 

v žádném dokumentu společnosti. 

V rámci projektu byly ve společnosti zaměstnány 4 pracovnice, u kterých byla zavedena 

flexibilní forma práce. Všechny pracovnice byly zaměstnány na zkrácený pracovní úvazek s 

plnou přítomností na pracovišti.  

 

Doporučení z genderového auditu, realizovaného v roce 2018, v této oblasti a vyhodnocení 

jejich implementace do chodu společnosti: 

✓ Doporučujeme zrealizovat průzkumu u zaměstnanců ohledně možné větší podpory 

(konkrétní příklady podpory) slaďování osobního a pracovního života. Cílem by mělo 

být zjištění, jaké jsou potřeby a přání zaměstnanců a reagovat a snažit se najít takové 

řešení, které bude vyhovovat všem stranám. 

ANO 

- Společnost provádí průběžně průzkumy u zaměstnanců zaměřené na podporu 

slaďování osobního a pracovního života a reaguje na jednotlivé podněty individuálně. 

✓ Doporučujeme zvážit možnost poskytování dalších úvazků: 
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• Poloviční úvazek 

• Pružná pracovní doba 

• Sdílené pracovní místo 

• Práce z domova 

• Stlačený pracovní týden 

ANO 

- V rámci projektu řešila společnost poskytování flexibilních forem práce u jednotlivých 

pracovních pozic ve společnosti a na základě toho umožnila zaměstnat další pracovnice 

na flexibilní formu práce. 

 

 

5.7.2 Management mateřské a rodičovské  

HODNOCENÍ: 

Ano -  splněno  

Společnost podporuje oblast managementu mateřské a rodičovské dovolené. Organizace 

zůstává v kontaktu s rodiči na mateřské/rodičovské dovolené, nabízí jim také možnost práce 

v průběhu rodičovské dovolené a je jim nápomocna při jejich návratu do zaměstnání. 

 

Souhrn zjištění: 

Společnost podporuje management mateřské a rodičovské dovolené, který bere jako součást 

benefitní politiky i politiky podpory slaďování práce a rodiny, tak i politiky dodržování zásad 

genderové rovnosti.  

Před nástupem na mateřskou dovolenou je se zaměstnankyní veden plánovací rozhovor, ve 

kterém společnost zjišťuje plány návratu do zaměstnání a nabízí jim vhodným způsobem 

zapojení během rodičovské dovolené do chodu společnosti formou spolupráce na částečný 

úvazek, pružnou pracovní dobu. 

Organizace udržuje kontakt se svými zaměstnankyněmi během rodičovské dovolené a je jim 

nápomocna při jejich návratu.  
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Pro tuto oblast nebyla žádná doporučení z genderového auditu, realizovaného v roce 2018. 

 

 

5.7.3 Age managementu ve vztahu ke genderu 

HODNOCENÍ: 

Ano -  splněno  

Organizace podporuje rovné zacházení se všemi zaměstnanci/kyněmi, což deklaruje ve 

zpracovaném Etickém kodexu společnosti. Společnost si vede statistiky z hlediska věku a 

pohlaví a má zpracován postup zavádění Age managementu ve společnosti.  

Ve společnosti byla pověřená osoba pro oblast Age managementu a vybraní zaměstnanci/kyně 

byli proškolení v oblasti Rovné příležitosti a Age managementu. 

Doporučení s genderového auditu, realizovaného v roce 2018, pro tuto oblast, byla 

implementována do chodu společnosti. 

 

Souhrn zjištění: 

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

věku a genderu nastavena nediskriminačně. Společnost přistupuje ke všem osobám stejně 

nezávisle na věku, pohlaví, rase atd., což deklaruje Etickým kodexem. 

Společnost zná věkovou strukturu svých zaměstnanců, vede si a sleduje statistiky z hlediska 

genderu, věku, rodičovství. 

Ve společnosti došlo k velkému navýšení počtu zaměstnanců/kyň společnosti, kdy v době 

zpracování genderového auditu v roce 2018 bylo zaměstnáno ve společnosti celkem 55 osob, 

v současné době zpracování re-auditu je jich 227. 

Z následující tabulky a grafu je patrné, že pracovníci jsou rozvrženi celkem rovnoměrně, 

přičemž nejvíce jich připadá do skupiny ekonomicky aktivní a nejméně, téměř 19 % 

z celkového počtu, do skupiny 56 let a více. Tato skupina stoupla oproti roku 2018 o 6 %. 
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Tabulka 2 Věková struktura zaměstnanců společnosti 

věk  počet zaměstnanců 

15-19 2 

20-25 17 

26-30 17 

31-35 39 

36-40 25 

41-45 30 

46-50 30 

51-55 23 

56-60 29 

61-65 8 

66-70 4 

71 -75 1 

76-80 1 

81 a více 1 

 

 

 

Graf 3 Věková struktura zaměstnanců společnosti 

 

V souvislosti s aktuálním věkovým složením zaměstnanců společnosti je nezbytné ve 

společnosti rozvinout koncept Age management. Vedení společnosti si je vědomo touto 

skutečností, a proto má zpracován postup zavádění Age managementu ve společnosti. 

Ve společnosti byla pověřená osoba, která se zabývá Age managementem. 
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V rámci projektu byly vybraní zaměstnanci proškoleni v oblasti Rovné příležitosti a Age 

management. 

 

Doporučení z genderového auditu, realizovaného v roce 2018, v této oblasti a vyhodnocení 

jejich implementace do chodu společnosti: 

✓ Doporučujeme věnovat se problematice Age managementu v následujících krocích: 

• Pověřit zaměstnance/vytvořit pracovní místo (personalista/personalistka), 

který se touto problematikou bude zabývat. 

ANO 

o Ve společnosti byla pověřená osoba pro oblast Age managementu. 

• Zpracovat strategii pro řízení Age managementu, která by reflektovala 

postupně narůstající potřebu obměny lidských zdrojů. 

o Společnost má zpracovanou Strategii zavádění Age managementu ve 

společnosti. 

• Na základě věkové struktury zaměstnaných osob vypracovat prognózu vývoje 

v jednotlivých skupinách a přijmout tomu odpovídající opatření v oblasti 

přípravy a vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň.  

ANO 

o Prognóza vývoje v jednotlivých věkových skupinách zaměstnanců/kyň bude 

řešena v rámci Strategie zavádění Age managementu. 

 

 

5.7.4 Podmínky (nejen) pro pečující osoby a poskytování péče o děti (nejen) 

předškolního věku 

 

HODNOCENÍ: 

Ano -  splněno  

Společnost je proaktivní v otázce podpory slaďování pracovního a rodinného/osobního života 

a vytváří tak pracovní podmínky pro všechny své zaměstnance/kyně bez rozdílu. 

Doporučení s genderového auditu, realizovaného v roce 2018, pro tuto oblast, byla částečně 

implementována do chodu společnosti. 
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Souhrn zjištění: 

Společnost podporuje oblast slaďování pracovního a rodinného/osobního života a snaží se 

vytvořit vhodné pracovní podmínky pro všechny své zaměstnance/kyně bez rozdílu. 

Jak už bylo výše zmíněno, společnost je schopna poskytnout úpravu pracovní doby, na základě 

individuální domluvy s jednatelem, případně se svým nadřízeným. Tímto vytváří podmínky 

nejen pro pečující osoby a osoby pečující o dítě či děti.  

V rámci dotazníkového šetření pro účely zpracování re-auditu, uvedli všichni dotazovaní, že 

zaměstnavatel vychází vstříc všem jejich osobním i rodinným potřebám. 

 

Doporučení z genderového auditu, realizovaného v roce 2018, v této oblasti a vyhodnocení 

jejich implementace do chodu společnosti: 

✓ Doporučujeme, zaměřit se na rozšíření poskytovaných benefitů v oblasti podpory 

rodičovství: 

• Spolupráce se školami či školkami. 

NE 

o V rámci průzkumu nebyl ze strany dotazovaných zájem o zajištění spolupráce 

společnosti se školami či školkami. V regionu je dostatek škol s dostatečnými 

kapacitami a pro zaměstnance/kyně není problém umístit děti do škol či školek. 

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

(příměstské tábory, dětské tábory, otevřené školky, dětské skupiny atd.). 

NE 

o V rámci průzkumu nebyl ze strany dotazovaných zájem o zajištění spolupráce 

společnosti s jinými zařízeními starajícími se o děti. 

• Finanční příspěvky na akce pořádané pro rodiče s dětmi (kroužky, tábory, 

vstup do zoo, aquaparků, atd.). 

NE 

o V rámci průzkumu ohledně poskytování benefitů nebyl ze strany dotazovaných 

zájem o formu podpor v rámci poskytovaných benefitů společnosti. 

Zaměstnanci/kyně preferují jiné formy benefitů. 

• Na základě domluvy s více organizacemi z areálu vytvořit vlastní firemní 

školku či dětskou skupinu. 

NE 

o V regionu je dostatek škol s dostatečnými kapacitami a pro zaměstnance/kyně 

není problém umístit děti do škol či školek, proto není potřeba vytvořit vlastní 

firemní školku či dětskou skupinu. 
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• Poskytnou pracovní volno s náhradou mzdy v ojedinělých případech 

(doprovod rodinného příslušníka ze zdravotních důvodů, doprovod 

postiženého). 

ANO 

o Zaměstnancům/kyním je v případě potřeby poskytováno pracovní volno 

v ojedinělých případech. 

 

 

5.7.5 Možnosti dopravy do zaměstnání 

 

HODNOCENÍ: 

Ano -  splněno  

Společnost nabízí svým zaměstnancům formou benefitu možnost svozu firemním autem do 

zaměstnání. 

 

Souhrn zjištění: 

Společnost nabízí svým zaměstnancům formou benefitu možnost svozu firemním autem do 

zaměstnání. 

V rámci šetření zde nebyla zjištěna žádná diskriminace. 

 

Pro tuto oblast nebyla žádná doporučení z genderového auditu, realizovaného v roce 2018. 
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5.8 Pracovní cesty a dlouhodobé pracovní cesty 

 

HODNOCENÍ: 

Ano – splněno 

V této oblasti nebyla zjištěna žádná diskriminace či znevýhodnění. 

 

Souhrn zjištění: 

Společnosti vysílá své zaměstnance či zaměstnankyni na dobu nezbytné potřeby  

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

se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance či zaměstnankyně zaměstnavatelem mimo 

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

vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal. 

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

případně zaměstnanci vyššího a středního managementu. Nebyla zde zjištěna žádná 

diskriminace. 

 

Pro tuto oblast nebyla žádná doporučení z genderového auditu, realizovaného v roce 2018. 
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SOUHRN HODNOCENÍ A DOPORUČENÍ PRO OBLAST PERSONÁLNÍ POLITIKA 

Souhrn hodnocení 

5.1 Nábor zaměstnanců/kyň      Ano – splněno 

5.2 Propouštění zaměstnanců/kyň     Ano – splněno 

5.3 Zastoupení žen a mužů ve struktuře organizace a diverzita Ano – splněno 

5.4 Kariérní růst a cirkulace zaměstnaných osob, zastupitelnost Ano – splněno 

5.5 Rozvoj a vzdělávání      Ano – splněno 

5.6 Spravedlivé odměňování    

5.6.1 Platová transparentnost     Ano s výhradou 

5.6.2 Benefity        Ano – splněno 

5.6.3 Dovolená        Ano – splněno 

5.7 Slaďování práce a osobního života 

5.7.1 Pracovní doba a flexibilní formy práce   Ano – splněno 

5.7.2 Management mateřské/rodičovské    Ano – splněno 

5.7.3 Age management ve vztahu k genderu   Ano – splněno 

5.7.4 Podmínky pro pečující osoby, poskytování péče o děti předškolní věku 

        Ano – splněno 

5.7.5 Možnosti dopravy do zaměstnání    Ano – splněno 

5.8 Pracovní cesty a dlouhodobé pracovní cesty   Ano – splněno 

 

Souhrn doporučení 

✓ Doporučujeme oficiálně ukotvit seznam flexibilních forem práce do dokumentů 

společnosti s uvedením vhodným typem flexibilní formy práce u každé pracovní pozice. 

✓ Doporučujeme zrealizovat školení pro zaměstnance/kyně společnosti v oblasti 

Slaďování pracovního a rodinného/osobního života. 
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6 KULTURA ORGANIZACE 

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

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

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

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

V některých případech se může skutečná image uvnitř organizace zásadně odlišovat od té 

veřejně předkládané. 

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

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

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

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

výrazně snížit možnost sexuálního obtěžování, diskriminace či šikany na základě pohlaví, věku 

či rasy zaměstnanců/kyň. 

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

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

nevhodného chování. Pokud jsou jasně stanoveny procesy pro řešení pracovněprávních 

vztahů mezi zaměstnanci či zaměstnankyněmi a zaměstnavatelem, dochází ke zlepšení  

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

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

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

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

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

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

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

příkladem je chování samotného vedení firmy.  

V rámci firemní kultury se genderový audit zaměřil na tyto oblasti: 

- Komunikace 

- Vztahy 

- Společenská zodpovědnost 
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6.1 Komunikace 

 

HODNOCENÍ: 

Ano – splněno 

Společnost je v oblasti komunikace proaktivní, a to jak směrem ven, ke svým zákazníkům, 

k potenciálním uchazečům/kám o práci, tak i k široké veřejnosti. 

Ve společnosti je vypracovaný systém interní komunikace, informace jsou předávány skrze 

pravidelné porady, nástěnky či intranet. 

Společnosti má zároveň propracovaný systém externí komunikace.  

Doporučení genderového auditu, realizovaného v roce 2018, pro tuto oblast, byla částečně 

implementována do chodu společnosti. 

 

6.1.1 Obecně – komunikační strategie, využívání genderově korektního jazyka, 

institucionálně ukotvená kontrola užívání jazyka, obrazové materiály 

Souhrn zjištění: 

Komunikace je součástí Integrované politiky firmy, která ve společnosti probíhá jak 

elektronickou formou, tak ústně nebo písemně. Institucionálně není ukotvena kontrola užívání 

genderově korektního jazyka. Společnost se snaží užívat genderově korektní jazyk, ale občas 

se někde vyskytne generické maskulinum. 

 

6.1.2 Interní komunikace 

Souhrn zjištění: 

Ve společnosti je zavedená technologie intranetu pro počítačové sítě. Touto cestou se 

komunikuje zejména mezi jednatelem, techniky, manažery, případně mistry. Dále jsou 

informace šířeny prostřednictvím pravidelných porad mezi jednatelem a členy technického 

úseku. Komunikace mezi výkonnou složkou a mistry probíhá zejména ústním předáním, 

případně jsou změny zaznamenávány na nástěnku. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že jsou zaměstnanci/kyně nejčastěji informováni o dění ve 

společnosti od nadřízených a pomocí nástěnky.  
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6.1.3 Externí komunikace a spolupráce 

Souhrn zjištění: 

Společnost si uvědomuje, že komunikace (Public Relations, komunikace s dodavateli, 

komunikace se stávajícími i potencionálními klienty), jakožto činnost, která by měla zajišťovat 

poskytování informací veřejnosti a naopak, vytváří obraz celé firmy, a proto je potřeba ji 

věnovat pozornost. 

Společnost intenzivně pracovala na zdokonalení webových stránek. Logo společnosti můžeme 

vidět na služebních autech, na mechanizaci nebo také nad ledovou plochou Zimního stadionu 

Ivana Hlinky v Litvínově. Asi největší propagační akcí, které se společnost zúčastnila, potažmo 

spoluorganizovala, byly Dračí lodě v Mostě, kde umožnila návštěvníkům seskok (bungee 

jumping) z 60 metrového jeřábu. 

 

Doporučení z genderového auditu, realizovaného v roce 2018, pro tubo oblast a 

vyhodnocení jejich implementace do chodu společnosti: 

✓ Doporučujeme na webových stránkách, i v některých interních a externích 

dokumentech, užívat genderově korektní jazyk. 

ANO – částečně 

- Společnost se zaměřuje na užívání genderově korektního jazyku, ale občas se někde 

vyskytne generické maskulinum. 

✓ Doporučujeme zveřejnit skutečnost, že se společnost zaměřuje na rovné 

příležitosti mužů a žen ve společnosti. 

ANO 

- Společnost má zpracován Etický kodex, který je zveřejněn pro všechny 

zaměstnance/kyně. 
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6.2 Vztahy  

  

6.2.1 Vztahy – hierarchické, rozhodovací procesy, kolegiální týmové, síťování 

HODNOCENÍ: 

Ano – splněno 

Společnost klade důraz na vnější a vnitřní vztahy, kterými jsou vztahy mezi pracovníky 

navzájem. Pro společnost je důležité, aby zaměstnanci a zaměstnankyně spolupracovali jako 

jeden tým, navzájem spolu jednali rovně a se vzájemnou úctou, aby respektovali jedinečnost, 

názory a soukromí svých kolegů. Organizace si je vědoma, že každý pracovník svým chováním, 

jednáním, projevem reprezentuje nejen sám sebe, ale také společnost jako takovou.  

 

Souhrn zjištění: 

Společnost SUTOR Global s. r. o. zaměstnává 227 zaměstnanců, a tak jednu z hlavních rolí hrají 

vztahy (ať už kolegiální či v rámci hierarchie), které se v organizaci budují a díky kterým se 

vytváří atmosféra. Společnost uznává cestu třístupňového řízení, jelikož se domnívá, že 

v případě vícestupňového řízení, trvá déle, než se jakékoli informace dostanou „nahoru či 

dolů“, čímž stoupá riziko vzniku problému, jak ze strany zaměstnanců, tak vedení nebo 

jednatelem. Dalším důvodem je fakt, že navíc dochází k rychlejší implementaci změn.  

Společnost klade důraz na vnější a vnitřní vztahy, kterými se rozumí zejména vztahy mezi 

pracovníky navzájem. Pro společnost je důležité, aby zaměstnanci a zaměstnankyně 

spolupracovali jako jeden tým, navzájem spolu jednali rovně a se vzájemnou úctou, aby 

respektovali jedinečnost, názory a soukromí svých kolegů. Organizace si je vědoma, že každý 

pracovník svým chováním, jednáním, projevem reprezentuje nejen sám sebe, ale také 

společnost jako takovou. 

Každý zaměstnanec/kyně má právo na svobodu myšlení a projektu, společnost uznává 

hodnotu rozmanitosti, která zlepšuje kvalitu práce. 

Organizace zastává spravedlivé pracovní podmínky a všem poskytuje rovné příležitosti 

v oblasti náboru, mezd, výhod, kariérního růstu, kázně, ukončení pracovního poměru a 

odchodu do důchodu. Zaměřuje se na hodnotu, kterou lidé společnosti přinášejí, umožňuje 

zaměstnanců školení a vzdělávání, které podporují jejich současné a budoucí plány pracovního 

rozvoje. 
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Společnost respektuje rozdíly a netoleruje diskriminaci, jakýkoli psychický teror s prvky šikany 

nebo obtěžování jakéhokoli druhu. Ke všem osobám přistupuje stejně, nezávisle na rase, 

etnickém původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientaci, věku, zdravotnímu postižení, 

politickému vyznání, náboženství, víry či světovému názoru. 

Společnost podporuje své zaměstnance/kyně v ohlášení v případě nespokojenosti, setkání 

s nevhodným chováním či diskriminací a uvádí způsoby oznámení v případě zjištění 

nevhodného či diskriminačního jednání. 

 

Pro tuto oblast nebyla žádná doporučení z genderového auditu, realizovaného v roce 2018. 

 

 

6.2.2 Přístup k politice rovných příležitostí 

 

HODNOCENÍ: 

Ano – splněno 

Společnost přistupuje k politice rovných příležitostí aktivně a zodpovědně. Má zpracovaný 

Etický kodex společnosti, ve kterém prohlašuje, že zastává spravedlivé pracovní podmínky a 

všem poskytuje rovné příležitosti. A ve kterém zároveň podporuje své zaměstnance/kyně 

v ohlášení v případě nespokojenosti, setkání s nevhodným chováním či diskriminací a uvádí 

způsoby oznámení. 

 

Souhrn zjištění: 

V souvislosti s politikou rovného zacházení je nutno vyzdvihnout také podporu oblasti 

slaďování pracovního a rodinného/osobního života, to jednak možností volby flexibilních 

formy práce (home office, zkrácený úvazek), tak i rozvojem vzdělávání zaměstnanců/kyň. 

Vybraní zaměstnanci byly proškoleni v oblasti rovných příležitostí. 

V dotazníkovém šetření dotazovaní zaměstnanci/kyně uvedli, že se nesetkali na pracovišti 

s žádnou diskriminací. 
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Pro tuto oblast nebyla žádná doporučení z genderového auditu, realizovaného v roce 2018. 

 

 

6.2.3 Pracovní prostředí a sexuální obtěžování  

 

HODNOCENÍ: 

Ano – splněno 

Pracovní prostředí bylo hodnoceno ze strany zaměstnanců velmi dobře. Společnost se snaží 

vytvářet přátelské prostředí a netoleruje žádnou šikanu či sexuální obtěžování. Svůj přístup 

k těmto záležitostem deklaruje Etickým kodexem, ve kterém zároveň podporuje své 

zaměstnance/kyně v ohlášení takových skutečností a uvádí způsoby oznámení. 

Doporučení z genderového auditu, realizovaného v roce 2018, pro tuto oblast, byla 

implementována do chodu společnosti. 

 

Souhrn zjištění: 

Jak již bylo zmíněno, společnost SUTOR Global s. r. o. se snaží o vytvoření přátelského  

a motivujícího prostředí, jelikož si je vědoma, že spokojení zaměstnanci, kteří cítí podporu, 

jsou hnací silou firmy.  

Společnost má zpracovaný Etický kodex, ve kterém prohlašuje, že zastává spravedlivé pracovní 

podmínky a všem poskytuje rovné příležitosti v oblasti náboru, mezd, vhod, kariérního růstu, 

kázně, ukončení pracovního poměru a odchodu do důchodu. Zaměřuje se na hodnotu, kterou 

lidé společnosti přinášejí, umožňuje zaměstnancům školení a vzdělávání, které podporují 

jejich současné a budoucí plány pracovního rozvoje.  

Společnost respektuje rozdíly a netoleruje diskriminaci, jakýkoli psychický teror s prvky šikany 

nebo obtěžování jakéhokoli druhu. Ke všem osobám přistupuje stejně, nezávisle na rase, 

etnickém původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientaci, věku, zdravotnímu postižení, 

politickému vyznání, náboženství, víry či světovému názoru. 

Etický kodex zároveň uvádí způsoby oznámení v případě zjištění nevhodného či 

diskriminačního jednání. 
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V rámci dotazníkového šetření a pohovorů uvedla většina zaměstnanců/kyň, že si je vědoma, 

že ve firmě existuje platný dokument, který jasně udává normu etického kodexu a který má za 

cíl předcházet konfliktním situacím na pracovišti. 

V dotazníkovém šetření se všichni zaměstnanci/kyně shodli, že na pracovišti se nevyskytla 

šikana, diskriminace či sexuální obtěžování.  

 

Doporučení z genderového auditu, realizovaného v roce 2018, v této oblasti a vyhodnocení 

jejich implementace do chodu společnosti: 

✓ Zpracovat Etický kodex společnosti, který bude obsahovat nulovou toleranci 

sexuálního obtěžování, šikany a diskriminace mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi 

a který nastaví mechanismy prevence sexuálního obtěžování na pracovišti, např. 

formou školení a šířením informací o této problematice.  

ANO 

- Společnost má zpracován Etický kodex. 

 

 

6.3 Společenská odpovědnost (CSR) 

Podstatou společenské odpovědnosti firmy je nalezení a neustálé udržování rovnováhy mezi 

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

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

udržitelný rozvoj a uvážlivé využívání neobnovitelných zdrojů. Podnikatelské subjekty už 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

podmínek. Propracovaný systém sociální odpovědnosti získává také stále větší váhu  

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

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

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

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

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

 

HODNOCENÍ: 

Ano – splněno 

Společnost se hlásí ke společenské zodpovědnosti. Společnost má zpracován Etický kodex, ve 

kterém uvádí své firemní a etické hodnoty společnosti. 

Doporučení z genderového auditu, realizovaného v roce 2018, pro tuto oblast, byla 

implementována do chodu společnosti. 

 

Souhrn zjištění:  

Společnost SUTOR Global s. r. o. se hlásí ke společenské zodpovědnosti. Společnost má 

zpracován Etický kodex, ve kterém uvádí své firemní a etické hodnoty společnosti v oblasti: 

- Jednání v souladu se zákony, hospodářská soutěž 

- Střet zájmů a úplatky 

- Jednání v zájmu společnosti 

- Boj s korupcí 

- Bezpečnost a zdraví 

- Spravedlivé pracovní podmínky, vnitřní vztahy 

- Zákaz diskriminace, šikany a respektování lidských práv 

- Ochrana osobních údajů 

- Ochrana životního prostředí a společenská odpovědnost 

Společnost si klade za cíl slaďovat veřejné zájmy se soukromými podnikatelskými aktivitami. 

Ctí zásady odpovědné firmy, jedná vždy transparentně, nepodvádí stát ani zákazníka, sleduje 

ekonomiku na lokální, národní i globální úrovni, podporuje místní komunitu i organizace, 

zaměřuje se na odpovědný přístup k zaměstnancům, pro které realizuje vhodná školení a 

vzdělávací kurzy. Politika společnosti ohledně ochrany životního prostředí spočívá nejen 

v dodržování legislativy, ale nad rámec zákonů se společnost snaží, aby podnikán, i chování 

všech zaměstnanců/kyň, nebylo založeno na principech poškozujících přírodu a okolí, ale 

naopak, aby všechny činnosti byly co nejefektivnější a nejhospodárnější a vykazovaly co možná 

nejmenší ekologickou stopu. 
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Společnost v současné době nespolupracuje se školami, neziskovými organizacemi. 

Společnost podporuje sportovní klub HC Verva Litvínov. 

Dobrovolnické aktivity samotných zaměstnanců či firmy jako celku podpořeny nejsou, 

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

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

jednotlivé zaměstnance podpoří.  

 

Doporučení z genderového auditu, realizovaného v roce 2018, v této oblasti a vyhodnocení 

jejich implementace do chodu společnosti: 

✓ Doporučujeme zpracovat dokument týkající se společenské odpovědnosti, 

který by jasně deklaroval postoj společnosti. 

ANO 

- Společnost má zpracován Etický kodex. 

✓ Doporučujeme zvážit možnost, která je nyní novinkou a důvěryhodným 

způsobem deklarovat společenskou odpovědnost ať už vůči společnosti nebo svým 

obchodním partnerům – certifikací. 

NE 

- Společnost tuto možnost zvážila a rozhodla se deklarovat svou společenskou 

zodpovědnost v Etickém kodexu. 
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SOUHRN HODNOCENÍ A DOPORUČENÍ PRO OBLAST KULTURA ORGANIZACE: 

Souhrn hodnocení: 

6.1 Komunikace       Ano – splněno 

6.2 Vztahy 

 6.2.1 Vztahy – hierarchické, rozhodovací procesy, kolegiální týmové, síťování 

         Ano – splněno 

   6.2.2 Přístup k politice rovných příležitostí   Ano – splněno 

 6.2.3 Pracovní prostředí a sexuální obtěžování  Ano – splněno 

6.3 Společenská odpovědnost     Ano – splněno 

 

Souhrn doporučení 

✓ Doporučujeme uvést na webové stránky společnosti informaci, že společnost 

podporuje rovné příležitosti ve společnosti 

✓ Doporučujeme pravidelné mapování potřeb zaměstnanců/kyň, a to on-line formou. 

S výstupem tohoto šetření následně seznámit své zaměstnance/kyně. 
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7 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ 

Záměrem re-auditu bylo vyhodnocení účelnosti realizace projektu „Implementace 

doporučených opatření genderového auditu společnosti SUTOR Global s. r. o.“, registrační 

číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010528 a posun společnosti v oblastech, doporučených 

v genderovém auditu z roku 2018. 

Z výsledků realizovaného auditu lze konstatovat, že v rámci realizace projektu „Implementace 

doporučených opatření genderového auditu společnosti SUTOR Global s. r. o.“, registrační 

číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010528 došlo k požadovaným výsledkům a díky tomuto 

projektu byla doporučení z genderového auditu z roku 2018 aplikovaná do chodu společnosti. 

Společnost v současné době svým chováním v mnoha ohledech naplňuje politiku rovných 

příležitostí žen a mužů, jako odpovědný podnik uspokojuje požadavky nejen zákazníků, ale i 

svých zaměstnanců. 

Na závěr jsou shrnuty hodnocení všech oblastí re-auditu: 

 

SOUHRN HODNOCENÍ PRO OBLAST CÍLE ORGANIZACE: 

Souhrn hodnocení: 

3.1 Mise, vize, a strategické cíle organizace     Ano – splněno 

3.2 Specifické cíle v oblasti prosazování genderové rovnosti  Ano - splněno 

 

SOUHRN HODNOCENÍ PRO OBLAST INSTITUCIÓNÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ POLITIKY GENDEROVÉ 

ROVNOSTI: 

Souhrn hodnocení: 

4 Institucionální zajištění politiky genderového rovnosti   Ano – splněno 

 

 

 

 



 

 

62 

 

SOUHRN HODNOCENÍ A DOPORUČENÍ PRO OBLAST PERSONÁLNÍ POLITIKA 

Souhrn hodnocení 

5.1 Nábor zaměstnanců/kyň      Ano – splněno 

5.2 Propouštění zaměstnanců/kyň     Ano – splněno 

5.3 Zastoupení žen a mužů ve struktuře organizace a diverzita Ano – splněno 

5.4 Kariérní růst a cirkulace zaměstnaných osob, zastupitelnost Ano – splněno 

5.5 Rozvoj a vzdělávání      Ano – splněno 

5.6 Spravedlivé odměňování    

5.6.1 Platová transparentnost     Ano s výhradou 

5.6.2 Benefity        Ano – splněno 

5.6.3 Dovolená        Ano – splněno 

5.7 Slaďování práce a osobního života 

5.7.1 Pracovní doba a flexibilní formy práce   Ano – splněno 

5.7.2 Management mateřské/rodičovské    Ano – splněno 

5.7.3 Age management ve vztahu k genderu   Ano – splněno 

5.7.4 Podmínky pro pečující osoby, poskytování péče o děti předškolní věku 

        Ano – splněno 

5.7.5 Možnosti dopravy do zaměstnání    Ano – splněno 

5.8 Pracovní cesty a dlouhodobé pracovní cesty   Ano – splněno 

 

Souhrn doporučení 

✓ Doporučujeme oficiálně ukotvit seznam flexibilních forem práce do dokumentů 

společnosti s uvedením vhodným typem flexibilní formy práce u každé pracovní pozice. 

✓ Doporučujeme zrealizovat školení pro zaměstnance/kyně společnosti v oblasti 

Slaďování pracovního a rodinného/osobního života, v oblasti diverzity. 
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SOUHRN HODNOCENÍ A DOPORUČENÍ PRO OBLAST KULTURA ORGANIZACE: 

Souhrn hodnocení: 

6.1 Komunikace       Ano – splněno 

6.2 Vztahy 

 6.2.1 Vztahy – hierarchické, rozhodovací procesy, kolegiální týmové, síťování 

         Ano – splněno 

   6.2.2 Přístup k politice rovných příležitostí   Ano – splněno 

 6.2.3 Pracovní prostředí a sexuální obtěžování  Ano – splněno 

6.3 Společenská odpovědnost     Ano – splněno 

 

Souhrn doporučení 

✓ Doporučujeme pravidelné mapování potřeb zaměstnanců/kyň, a to on-line formou. 

S výstupem tohoto šetření následně seznámit své zaměstnance/kyně. 

 

 

 

Přílohy: 

1) Potvrzení o absolvování genderového auditu 

2) Proč realizovat genderový audit 

3) Příklady dobré praxe 

4) Vzor dotazníku 

 

Poznámka: 

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

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

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

 

 

POTVRZENÍ O ABSOLVOVÁNÍ GENDEROVÉHO AUDITU 

 

 

Ve společnosti SUTOR Global s. r. o. byl proveden genderový audit  

v rámci projektu  

„Implementace doporučených opatření genderového auditu společnosti SUTOR 
Global s. r. o.“, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010528. 

 

 

Genderový audit proběhl v období říjen – prosinec 2021. 

 

 

Společnost Sociálně-právní institut, s.r.o. uděluje  

společnosti SUTOR Global s. r. o. značku: 

Společnost SUTOR Global s. r. o. – prošla genderovým auditem. 

 

 

 

 

 

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

(Informace pro zaměstnavatele/lky) 

Co je genderový audit?  

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

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

dále postupovat.  

Při realizaci genderového auditu jsou analyzovány vnitřní organizační procesy a struktura 

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

zaměstnankyněmi a zaměstnanci ve vztahu k jejich pohlaví a předpokládaným společenským 

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

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

a jsou dávána doporučení ke zlepšení fungování organizace v otázce genderové rovnosti, a to 

v široké škále oblastí (např. slaďování pracovního a rodinného života, nediskriminační nábor 

zaměstnanců/kyň, předcházení sexuálnímu obtěžování na pracovišti apod.).  

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

opomíjeno ani sledování dopadů její činnosti na okolí.  

 

Pro koho je genderový audit určen?  

Genderový audit je určen všem zaměstnavatelům/kám44, kteří:  

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

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

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

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

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

na nábor nových pracovníků/ic;  

• chtějí zvýšit zisky organizace v dlouhodobém horizontu;  

• chtějí zlepšit dobré jméno své organizace.  

  

Jak probíhá genderový audit?  

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

auditována. S auditovanou organizací je před realizací auditu sepsána dohoda o realizaci 

auditu, která upravuje mimo jiné nakládání s daty, která auditorský tým v průběhu realizace 
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auditu sesbírá. Délka průběhu genderového auditu se odvíjí od velikosti a typu auditované 

organizace, zpravidla však trvá 1-3 měsíce.  

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

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

jednotlivých aktivit auditu, jako je například období realizace rozhovorů se 

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

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

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

realizován rozhovor apod.  

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

vždy v intervalu 3 let.  

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

přijetí konkrétních návazných opatření nedostačující. 

 

Jaké jsou výstupy genderového auditu?  

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

auditu a způsob jeho plnění. Nedílnou a podstatnou součástí je také shrnutí výsledků 

auditu, včetně doporučení ke změně v jednotlivých auditovaných oblastech.  

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

Závěrečnou zprávu.  

o Potvrzení o absolvování genderového auditu.  

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

jehož cíle budou navazovat na doporučení, která vyplynula z genderového auditu.  

 

Proč je potřeba realizovat genderové audity?  

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

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

současného demografického trendu chybět až 550 tisíc pracujících. Zvýšení zaměstnanosti žen 

by mohlo tuto hrozbu pomoci zvládnout. 

 

Zvýšení nízké zaměstnanosti žen ve věku 20–40 let na trhu práce o 10 p.b. může vést, ke snížení 

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

každoročního deficitu během následujících 20–30 let. 
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Ženy mají větší kupní sílu než muži. Ženy v ČR každý týden rozhodnou o nákupech v objemu  

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

konkurenční výhodu. 

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

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

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

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

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

prahové hodnoty minimálního počtu 3 žen z 10 osob. 

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

nemalé finanční prostředky, včetně nákladů spojených se sníženou produktivitou 

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

zaměstnanců/kyň snížit. 
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Příloha č. 3 – Příklady dobré praxe v oblasti rovných příležitostí 

 

Dobrá praxe v oblasti prosazování genderové rovnosti:  

➢ Ukotvení podpory rovných příležitostí v Etickém kodexu společnosti, ve kterém 

je obsažena formulace: 

Společnost prohlašuje, že zastává spravedlivé pracovní podmínky a všem poskytuje 

rovné příležitosti v oblasti náboru, mezd, vhod, kariérního růstu, kázně, ukončení 

pracovního poměru a odchodu do důchodu. Zaměřuje se na hodnotu, kterou lidé 

společnosti přinášejí, umožňuje zaměstnancům školení a vzdělávání, které podporují 

jejich současné a budoucí plány pracovního rozvoje.  

Společnost respektuje rozdíly a netoleruje diskriminaci, jakýkoli psychický teror s prvky 

šikany nebo obtěžování jakéhokoli druhu. Ke všem osobám přistupuje stejně, nezávisle 

na rase, etnickém původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientaci, věku, zdravotnímu 

postižení, politickému vyznání, náboženství, víry či světovému názoru. 

 

➢ Podpora zaměstnanců/kyň v ohlášení v případě nespokojenosti, setkání 

s nevhodným chováním či diskriminací v rámci Etického kodexu, kde jsou uvedeny 

způsoby oznámení v případě zjištění nevhodného či diskriminačního jednání 

 

Dobrá praxe v oblasti náboru a propouštění zaměstnanců/kyň: 

 

➢ Souhrnné sledování struktury a personálního obsazení organizace optikou 

diverzity – z hlediska genderu, věku, délky praxe, vzdělání.  

 

➢ V rámci rubriky Kariéra nabízení sjednoceného a uceleného přehledu 

poskytovaných benefitů. 

 

➢ Genderově korektní jazyk v nabídce pracovních pozic. 

 

➢ Jasně stanoven postup při náboru zaměstnanců/kyň, který je zformalizován. 

 

➢ V rámci výstupního dotazníku mapování důvodů odchodu zaměstnance/kyně. 

 

➢ Vedení statistiky odchodů a zjišťování příčin odchodů.  
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➢ Umožnění plynulého odchodu do důchodu poskytováním částečných úvazků 

nebo uzavřením dohod (DPP/DPČ), kdy společnost déle udržuje zaměstnance/kyně, 

kteří/ré mají vysoké zkušenosti a know-how a zajistí plynulé předání jejich 

dovedností/zkušeností.  

 

Dobrá praxe v oblasti Age managementu a věkové diverzity: 

➢ V rámci age managementu vedení věkových statistik zaměstnanců/kyň i 

statistiky o procentuálním zastoupení jednotlivých věkových kategorií v jednotlivých 

úsecích společnosti.  

 

➢ Nastavení postupu zavádění Age managementu ve společnosti. 

 

➢ Otevřená podpora diverzity a otevřená podpora týmové spolupráce i 

jednotlivců ze strany vedoucích zaměstnanců/kyň. 

 

Dobrá praxe v oblasti vzdělávání: 

➢ Dostatečná komunikace o možnostech vzdělávání zaměstnanců/kyň a zajištění 

vzdělávání pro všechny zaměstnance/kyně bez rozdílu.  

 

➢ Sestavování vzdělávacích plánu pro všechny zaměstnance/kyně. 

 

➢ Vzdělávání zaměstnanců/kyň v oblasti firemní kultury, rovných příležitostí a 

Age managementu. 

 

 

Dobrá praxe v oblasti motivace a odměňování: 

 

➢ Společnost vnímá systém hodnocení jako nástroj vedení, motivace a rozvoje 

zaměstnanců/kyň. Systém hodnocení řádně stanoven a ukotven v dokumentech 

společnosti. Dobře nastavený, transparentní a fungující systém Hodnocení/zpětné 

vazby 

 

➢ Pravidelné roční hodnocení všech zaměstnanců/kyň společnosti. 
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➢ Hodnocení zaměstnanců/kyň před ukončením zkušební doby – toto hodnocení 

bývá součástí adaptačního procesu, kdy v závěru, v rámci hodnotícího pohovoru 

nadřízený zaměstnanec/kyně zhodnotí průběh adaptace, provede hodnocení 

zaměstnance/kyně a zároveň, formou dialogu, získává zpětnou vazbu.  

 

➢ Hodnocení zahrnuje také sebehodnocení, které samotnému hodnocení 

předchází – nejprve se ohodnotí samotný zaměstnanec/kyně, následně se vede 

hodnotící/motivační rozhovor s hodnocením.  

 

➢ Vedení přehledů mezd na jednotlivých pracovních pozicích ve společnosti 

genderovou optikou. 

 

➢ Pravidelná realizace analýzy platové rovnosti a práce se zjištěními.  

 

➢ Osvěta mezi zaměstnanými s cílem odstraňovat genderové a věkové 

stereotypy.  

 

➢ Průběžné monitorování využívání benefitů.  

 

➢ Přehled benefitů prezentován na webových stránkách společnosti v kolonce 

Kariéra. 

 

➢ Využívání flexibilních forem práce. 

  

Dobrá praxe v oblasti slaďování pracovního a rodinného/osobního života:  

➢ Poskytování flexibilních forem práce. 

 

➢ Vytváření pozitivní atmosféry na pracovišti, kladen důraz na individuální potřeby 

zaměstnanců/kyň. 

 

➢ Podpora managementu mateřské a rodičovské dovolené, který součástí benefitní 

politiky i politiky podpory slaďování práce a rodiny, tak i politiky dodržování zásad 

genderové rovnosti. 
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Dobrá praxe v oblasti komunikace:  

➢ Nastavený a otevřený systém komunikace se zpětnou vazbou u všech 

zaměstnanců/kyň v rámci organizace.  

 

➢ Společnost se hlásí ke společenské zodpovědnosti. 
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Název projektu:  
Implementace doporučených opatření genderového auditu společnosti SUTOR Global s. r. o. 
Registrační číslo projektu:  
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010528    
 
 

Vzor - Dotazník pro rovné příležitosti pro zaměstnance společnosti SUTOR Global s.r.o. 
 
 
Přijímání do zaměstnání 
 

1. Vaše pohlaví? 

muž  

žena  
 

2. Jaká je Vaše současné pracovní zařazení? 

 vedoucí pracovník 

administrativní pracovník 

technik 

dělník, mistr, předák 

 jiné …………………………………………………………………….. 
 

 
3. Jaký byl důvod výběru současného zaměstnavatele? 

 dobré jméno společnosti 

doporučení známého 

firma se nachází v mém okolí 

 jiný, prosím, uveďte jaký …………………………………………………………………….. 
 
 

4. Na jakém základě jste nastoupili do firmy? 

 na základě dobrých referencí 

zaslání životopisu 

inzerát 

doporučení 

 jiné, prosím, uveďte jakém jiném základě  …………………………………………………………………….. 
 

5. Jaký byl průběh přijímacího pohovoru? 

 pohovor pouze s jednatelem 

pohovor před přijímací komisí 
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