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od roku 1996 odborná komise Českého olympijského výboru
cíl - pomáhat šířit požadavek rovnoprávnosti ve sportu
podpora aktivní činnosti žen ve všech oblastech sportu v České republice
podpora pro zapojení žen do řídících funkcí ve sportu na domácí i
mezinárodní scéně
identifikace a vymezení skupin s jakýmkoliv znevýhodněním a ztíženým
přístupem ke sportu a hledání podnětů k jejich začlenění do sportovního
procesu

Realizace samostatných projektů za účelem zviditelnění a networkingu
žen
•
trenérka/cvičitelka roku
•
regionální sportovní akce se zaměřením na sport žen (Dámská jízda v
rámci Karlova běhu na lyžích na Božím Daru, Golfové dny pro ženy,
Dámská jízda pod plachtami na Brněnské přehradě)
•
SUCCESS – mezinárodní školící program managementu sportu pro ženy
•
prevence sexuálního obtěžování a násilí ve sportu
•
mezinárodní činnost v oblasti rovných příležitostí ve sportu (Mezinárodní
olympijský výbor, European Women and Sport, Women Sport International,
Evropská komise)
•
začleňování doporučení mezinárodních institucí do aktivit a
podmínek českého sportu

Zastoupení žen v řídicích pozicích ve
sportu
Počet předsedkyň svazů/sport. organizací
2016:
6 z 80
2010:
3 z 80
aerobic, chearleaders, jezdectví, triatlon,
moderní gymnastika, krasobruslení

Zastoupení žen v řídicích pozicích ve
sportu
Počet svazů zcela bez zastoupení žen
2016:
41 z 80
2010:
45 z 80
basketbal, biatlon, kanoistika, cyklistika, florbal, pozemní
hokej, lední hokej, moderní pětiboj, veslování, lyžování,
softbal, stolní tenis, tenis, volejbal, jachting

Definice sexuálního obtěžování
V České republice je sexuální obtěžování vymezeno v Zákoníku práce od 1.března
2004:

Sexuální obtěžování je jednání sexuální povahy, které je dotčeným
zaměstnancem oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé
a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby
nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí
na pracovišti nebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro
rozhodnutí, které ovlivní výkon práv a povinností vyplývajících
z pracovněprávních vztahů.

Pracovněprávní vztahy v ČR
ust. § 1 odst. 8, 9 Zákoníku práce ( zákon č. 65/1965 Sb.
sexuální obtěžování je jednání sexuální povahy v jakékoliv formě, které je dotčeným
zaměstnancem vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo
důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského,
ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti nebo které může být oprávněně
vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, které ovlivní výkon práv a povinností
vyplývajících z pracovních vztahů.
Z ust. § 7 citovaného zákona dále vyplývá, že dojde-li k porušování práv a povinností
vyplývajících z rovného zacházení nebo k diskriminaci, má zaměstnanec právo se
domáhat, aby bylo upuštěno od tohoto porušování, aby byly odstraněny následky tohoto
porušování a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění.

Podoby sexuálního obtěžování
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Sexuálně podbarvené popichování, špičkování a nadávání.
Dvojsmyslná gesta a mimika se sexuálním podtónem.
Sexuální návrhy, poznámky a otázky týkající se těla, oblečení, soukromého života,
sexuální orientace atd.
Dotýkání se sexuálním podtextem (štípání, pokus o líbání, tělesný kontakt).
Telefonické hovory, esemesky, e-maily nebo dopisy se sexuálním obsahem.
Situace, kdy se danému subjektu ukazují fotografické snímky nebo věci se sexuálním
obsahem, anebo kdy tento subjekt takové snímky nebo věci od někoho dostává.
Zesměšňující nebo sexistické vtipy.
Opakované sexuální návrhy nebo výzvy týkající se sexuálního chování.
Vynucený pohlavní styk (znásilnění nebo pokus o znásilnění).

Projekt Sport žen v ČR

Pravidla prevence
1. Dospělý vytváří atmosféru a prostředí, v němž má sportovec či sportovkyně pocit, že
jeho/její fyzická integrita a sexuální sebeurčení jsou zaručeny.
2. Dospělý se zdrží jakéhokoli jednání nebo zacházení, jež je urážkou osobní
důstojnosti sportovce a upustí dále od vměšování se do soukromého života
sportovce, které přesahuje míru nezbytnou k dosažení odsouhlaseného cíle.
3. Dospělý se zdrží jakékoli formy mocenského zneužívání nebo jakékoli podoby
sexuálního obtěžování sportovce.
4. Pohlavní styk a sexuální vztahy dospělé osoby s mladistvým(ou) sportovcem(kyní)
nejsou za žádných okolností povoleny a jako takové jsou jednoznačně považovány
za sexuální zneužití. To se týká i vztahů mezi staršími a mladšími sportovci obou
pohlaví, například s mladistvým(ou) příslušníkem(cí) týmu. Pohlavní styk a sexuální
vztahy s jakýmkoli sportovcem nebo jakoukoli sportovkyní mladšími 15 let se vždy
posuzují jako trestný čin.

Pravidla prevence
5. Dospělá osoba se nesmí sportovce(kyně) dotýkat takovým způsobem, jemuž by
jedna z obou stran mohla přikládat sexuální nebo erotický podtext, jak by tomu bylo
například při úmyslném osahávání druhých osob anebo tehdy, když by se někdo
takto sám nechával osahávat někým jiným.
6. Dospělý se zdrží všech forem sexuálně podbarvených verbálních důvěrností a
zasáhne, pokud se stane svědkem takového chování mezi dětmi nebo mládeží.
7. Dospělý se bude při tréninku, sportovních hrách a cestování ke sportovci(kyni) vždy
chovat zdrženlivě a uctivě, a stejný přístup zachová k místům, kde se
sportovec(kyně) zdržuje (šatny, hotelové pokoje atd.).

Pravidla prevence
8. Dítě nebo mladistvý nesmějí nabýt dojmu, že se od nich očekává anebo vyžaduje
jakákoli forma sexuální služby výměnou za podporu nebo jinou službu poskytovanou
dospělým.
9. Je povinností dospělého zdržet se činu v odezvě na sexuální návrhy učiněné
mladistvým(ou) sportovcem(kyní); dítě nebo mladistvý si nemusejí být nutně vědomi
důsledků své iniciativy.

Aktivity MOV
1.
2.
3.
4.

IOC Agenda 2020, Rec. 18
Preventing Harassment and Abuse (PHA) Hotline
Wellfare Officer – mail address
Education Sheet for Athletes

Opatření MOV pro LOH Rio 2016
RÁMCOVÉ OPATŘENÍ MEZINÁRODNÍHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU PRO OCHRANU
SPORTOVCŮ A DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ SPORTOVNÍ ČINNOSTI PŘED OBTĚŽOVÁNÍM A
ZNEUŽÍVÁNÍM VE SPORTU (PRO OBDOBÍ HER)
- bylo ustanoveno odbornými komisemi Mezinárodního olympijského výboru – Sportovců, Lékařské a
vědecké a Sportu žen.
- je ve shodě s Doporučením č. 18 Olympijské agendy: Posílit podporu sportovců a Doporučením 2d
7. Mezinárodního fóra sportovců MOV z roku 2015: Zpracovat vzdělávací materiály o všech
aspektech dobrých podmínek pro činnost sportovců, včetně odstranění diskriminace a prevence
obtěžování a zneužívání ve sportu.
- oporou tohoto Opatření je Článek 1.4 Etického kodexu MOV, který říká: „Respekt k základním
všeobecným etickým principům je základem Olympismu… Tyto principy zahrnují… Dodržování
mezinárodních úmluv o ochraně lidských práv, ve vztahu k aktivitám na Olympijských hrách, které
zajišťují zejména… odsouzení všech forem obtěžování, ať fyzického, profesního či sexuálního, a
jakéhokoliv fyzického či duševního zraňování.“

Projekt MOV

Opatření MOV
INFORMAČNÍ LETÁK „YOUR WELLBEING IS OUR CONCERN“ - VYSVĚTLUJE, CO
VŠE MŮŽE BÝT POVAŽOVÁNO ZA OBTĚŽOVÁNÍ A ZNEUŽÍVÁNÍ A KDE MOHOU
SPORTOVCI A DALŠÍ ÚČASTNÍCI A DOPROVOD NAJÍT DALŠÍ INFORMACE, RADY
A PODPORU.
POKYNY MOV PRO MEZINÁRODNÍ FEDERACE (MF) A NÁRODNÍ OLYMPIJSKÉ
VÝBORY (NOV) VZTAHUJÍCÍ SE K OCHRANĚ SPORTOVCŮ PŘED OBTĚŽOVÁNÍM
A ZNEUŽÍVÁNÍM VE SPORTU 2016
WELLFARE OFFICER

Mezinárodní organizace
•

http://ec.europa.eu/sport/library/studies/gender-based-violence-sportstudy-2016_en.pdf

•

http://www.olympic.cz/upload/files/Pokyny-MOV-k-ochrane-pred-obtezovanimzneuzivanim.pdf

•

https://www.idrettsforbundet.no/english/the-role-of-the-coach/

•

http://www.olympic.cz/text/obtezovani
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