
 

 
  

 

Snižování genderového rozdílu v odm ěňování  
implementace rezolucí o rovné odm ěně z Kongresu EPSU 2009  

 
 
Genderový rozdíl v odměňování byl tématem hovoru na všech posledních setkáních výborů 
LRG (Local and Regional Government), NEA (National and European Administration) a HSS 
(Health and Social Services). Na setkáních výborů LRG a NEA byla diskuze součástí 
vytváření Seznamu o rovné odměně za práci, který je zaměřen na jednotlivé prvky tvořící 
spravedlivý systém odměn. Na setkání výboru HSS debata zčásti navazovala na odpověď 
Komise na zprávu o genderovém rozdílu v odměňování v sektoru péče pod vedením Jane 
Pillingerové. 
 
Problematika rovných odměn je také prioritou v pracovním plánu organizace EPSU pro 
příštích pět let na základě dvou rezolucí odsouhlasených na Kongresu v květnu minulého 
roku. V těchto rezolucích se organizace EPSU a její přičleněné organizace zavázaly k 
zaměření na snížení genderového rozdílu v odměňování o pět procentních bodů 
(http://www.epsu.org/a/5534), ale také chtějí zkoumat možnosti, jak by mohly vyřešit 
problém, že v sektorech s převážným zastoupením žen bývají nižší mzdy (pro muže i ženy), 
než mzdy v oblastech, kde tvoří majoritu pracovníků muži (http://www.epsu.org/a/5543). 
 
Během tří setkání stálých komisí bylo odsouhlaseno, že je důležité sledovat pokroky v oblasti 
rovné odměny a zejména stanovit míru rozdílu v odměňování, kterému čelí každá přičleněná 
organizace v jejím sektoru, povolání nebo pracovišti - v závislosti na jejich relevanci.  
 
Potřebujeme, aby přičleněné organizace zodpověděly následující otázky, a my tak mohli určit 
aktuální stav a získat možnost vyhodnotit pokrok v oblasti rovných odměn na konci tohoto 
roku a poté každoročně až do příštího Kongresu EPSU v roce 2014. 
Na setkáních říjnu 2010 bude na základě reakcí podána zpráva každé stálé komisi a na 
konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání v Bruselu ve dnech 7.-8. prosince 2010 
proběhne diskuze na základě přehledu všech odpovědí. 
 
 
Pozor na genderový rozdíl v odm ěňování  
Rovnost odměn znamená mnohem víc, než pouze zajistit stejné mzdy pro muže a ženy 
pracující na stejné platové úrovni nebo pracovní pozici (přestože i to je velmi důležité!). 
Genderový rozdíl v odměňování je obvykle měřen srovnáním průměrné mzdy mužů a žen 
s ohledem na odpracovaný počet hodin. Čísla mohou pocházet z různých částí sektoru nebo 
z konkrétního pracoviště. Relevantní čísla mohou záviset na míře, ve které přidružené 
organizace vyjednávají na sektorové a/nebo místní úrovni.  
 
Genderový rozdíl v odměňování je obecným indikátorem nerovnosti mezi muži a ženami. 
Úkolem je tedy podrobněji analyzovat důvody pro nerovnost odměn mezi muži a ženami. 
K faktu, že průměrné mzdy žen jsou nižší než průměrné mzdy mužů, může přispívat například 
věk, služební věk, služební doba a stupeň vzdělání a zaškolení. K reakcím může patřit řada 
opatření, jako například zlepšení školení a možností povýšení pro ženy a řešení působení 
času stráveného na mateřské dovolené a péčí o děti na mzdy žen a jejich vyhlídky na 
zlepšení.   
 



 

 
  

 
 

Otázky týkající se genderového rozdílu v odm ěňování pro 
přidružené organizace  

 
 
Máte údaje o mzdách žen a mužů ve vašem sektoru, na vašem pracovišti, v dané profesi 
nebo v relevantní vyjednávací skupině? 
 
Pokud nemáte k dispozici tato čísla, můžete vysvětlit proč ne?  
(Např. pokud vám je zaměstnavatel odmítl poskytnout?) 
 
Jaký je současný genderový rozdíl v odměňování ve vašem sektoru / na vašem pracovišti a 
máte k dispozici čísla ukazující trend předchozích pěti let?  
(Genderový rozdíl v odměňování je rozdíl mezi průměrnými výdělky mužů a žen) 
 
Vedli jste se zaměstnavatelem jednání zaměřené na některé z faktorů, které přispívají 
k genderovému rozdílu v odměňování, jako např.: 
 
• Koncentrace žen na málo placených pozicích 

• Do jaké míry jsou ženy udržovány na pozicích s částečným pracovním úvazkem, přičemž 
by stály o plný pracovní úvazek / navýšení pracovní doby 

• Transparentnost platových systémů a prvků platové struktury (např. bonusy a odměny 
související s výkonem), které by mohly vést k diskriminaci žen 

• Větší zvýšení mezd pro nejhůře placené a/nebo pozice, kde převládají ženy 

• Školení a příležitost k povýšení pro ženy 

• Vliv mateřství a rodičovské dovolené na mzdy a vyhlídky žen 

• Dostupnost péče o děti nebo výpomoc s náklady na péči o děti nebo závislých dospělých 
osob 

• Vliv outsourcingu 

• Flexibilita pracovní doby 

 
Jaké byly výsledky těchto jednání? 
 
Vaše odpovědi prosím zašlete na adresu nsalson@epsu.org a rpond@epsu.org 
 
Odpov ězte prosím do 1. zá ří 2010, abychom mohli p řipravit zprávy pro setkání stálé 
komise v říjnu.  
 
Děkujeme vám!  


