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1 Jak číst background 
Tento background report (dále jen BGR) je doku-

mentem určeným pro simulované jednání Sociálního, 

humanitárního a kulturního výboru Valného 

shromáždění OSN (SOCHUM) na Pražském student-

ském summitu. Hlavním cílem je seznámení delegátů 

s	právními i společenskými problémy, s nimiž se potýkají 

transgender osoby. BGR také objasňuje nejdůležitější po-

jmy spojené s problematikou a v závěru nabízí možná ře-

šení, otázky k jednání či doporučené zdroje pro rozšíření 

znalostí.  

2 Úvod 
Transgender osoby se ve společnosti dlouhodobě 

potýkají se systematickou diskriminací, upíráním práv, 

násilným jednáním či pronásledováním a také se často 

stávají oběťmi nenávistných projevů ve veřejném pro-

storu.1 Právě problémy osob, které se rozhodly změnit 

své pohlaví, bývají velmi často přehlíženy. Proto by mělo 

být v zájmu Organizace spojených národů (dále jen OSN), 

do jejíž agendy spadá mj. lidskoprávní tématika, rozšiřo-

vat povědomí o procesu změny pohlaví či základních po-

jmech a snažit se o odstranění násilí vůči těmto osobám. 

Dané téma je velmi kontroverzní a nese s sebou 

množství otázek, například ohledně nutnosti sterilizace 

či přizpůsobení právních řádů mezinárodním závazkům, 

které na sebe státy přijaly. Státy rovněž mají na 

problematiku velmi odlišné postoje, což může být odů-

vodněno rozdílným kulturním pozadím.2

 

3 Definice klíčových pojmů 
Pro důkladné seznámení se s tématem je třeba se 

zorientovat v základních pojmech a jejich přesných defi-

nicích. Hned zpočátku je nutno se seznámit s velmi často 

používanou zkratkou LGBTQI+. Ta představuje osoby 

nevětšinové sexuální orientace nebo genderové iden-

tity.3 Jako synonymum pro tuto zkratku můžeme taktéž 

použít výraz queer. Jednotlivými písmeny této zkratky 

jsou postupně reprezentovány lesby, gayové, bisexuá-

lové, transgender a také intersex osoby. Sym-

bol + poté naznačuje spoustu dalších mož-

ností a představuje další genderové identity 

a	sexuální orientace. 4 Nejčastěji zaměňova-

nými pojmy jsou však pohlaví a gender.5 

Pojem transgender charakterizuje 

osobu, jejíž genderová identita se neshoduje 

s	biologickým pohlavím.6 Pod tento pojem 

můžeme zařadit mimo jiné i intersex a	gen-

derqueer. Pojem intersex zahrnuje osoby, je-

jichž pohlaví je při narození lékaři nesnadno 

definováno. Takové osoby nesou znaky o bou 

pohlaví, např. se u nich projevuje kombinace 

chromozomů či hormonů. 7 Typicky se tyto 

Pohlaví lze chápat jako soubor všech  
biologických rozdílů, které odlišují muže 
a ženy, zejména co se týče reprodukč-
ních dispozic. Pojem gender odkazuje na 
sociální rozdíly, které se mění v čase  
a liší se dle kultury či národa. Nejedná 
se tedy o odlišnosti mezi pohlavími přiro-
zeného a trvalého charakteru. Jinými 
slovy můžeme gender chápat jako kul-
turně podmíněnou identitu jedince. 
 

„Pojem gender odkazuje na 
sociální rozdíly, které se mění 
v čase a liší se dle kultury či 
národa. Nejedná se tedy 
o odlišnosti mezi pohlavími 
přirozeného a trvalého cha-
rakteru“ 
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osoby nemohou ztotožnit ani s jedním z pohlaví a bývá 

jim úředně určeno třetí stranou. Od narození bojují se 

svou identitou ve společnosti, která je postavena na bi-

naritě.8 Slovo genderqueer (též označováno jako nebi-

nární, gendrově diverzní) pak označuje osobu, která se 

necítí být ženou ani mužem, ale může se identifikovat 

jako kombinace různých genderů, nebo se neztotožňovat 

s žádným z nich.9 Na rozdíl od intersex osob se gen-

derqueer lidé nerodí s pohlavními znaky obou pohlaví. 

Jen ve Spojených státech se jako transgender identifikuje 

asi 1,3 milionu osob starších osmnácti let. 10 Z celkového 

počtu obyvatel USA je to necelých 0,4 %. Tento údaj vy-

plývá ze sbírání dat mezi lety 2017 až 2020. 

Dále je důležité zmínit rozdíl mezi genderovou 

identitou a sexuální orientací. Tyto pojmy jsou na sobě 

nezávislé. Genderová identita vyjadřuje jakousi 

sebeidentifikaci s jedním z pohlaví, jejich kombinací 

nebo žádným z nich. Sexuální orientace poté představuje 

emocionální, romantickou nebo sexuální přitažlivost 

k	ostatním osobám.11 Neznamená to tedy, že by transgen-

der osoba byla vždy zároveň i lesbou nebo případně  

gayem. 

4 Práva transgender osob 
První případy změny pohlaví, ať už dočasné či tr-

valé, najdeme před mnoha staletími, např. v podobě su-

merských kněžích Gala. 12 První termíny, které nám toto 

téma pomáhají daleko lépe pochopit, se však začaly obje-

vovat až v padesátých a šedesátých letech 20. století. Po-

jem transsexuál byl poprvé použit až v roce 1949 a popu-

larizován byl ještě o mnoho let později. Pojem nejvíce 

charakteristický pro tuto problematiku, tedy transgen-

der, byl poprvé použit roku 1965.13 Toto téma je tedy 

předmětem zájmu až v posledních letech, ale stále mu 

není věnována přílišná pozornost. 

4. 1 Diskriminace 

S diskriminací jako takovou se v různých prostře-

dích společnosti setkávají transgender osoby po celém 

světě takřka každý den, a to například ve škole či v práci. 

Dle výzkumu Kalifornské univerzity v Los Angeles (dále 

jen UCLA), jehož se zúčastnily právě transgender osoby, 

měla většina respondentů pocit, že do kolektivu nijak ne-

zapadá, což se v praxi projevovalo i šikanou a násilnými 

útoky, které pramenily z nedostatečného pochopení 

těchto jedinců.14 Při snaze vyhledat pomoc od nadříze-

ného se často problémy ještě prohlubují. Být transgender 

tedy pro mnohé znamená překážku v akademickém či 

profesním úspěchu.15  

Mimo tato prostředí se transgender osoby s diskri-

minací setkávají i ve zdravotnictví. Někteří lékaři odmí-

tají poskytnout transgender lidem lékařskou pomoc, 

protože mají problémy se zřízením pojištění.16  V někte-

rých státech je potřeba změnit své pohlaví považována 

za psychickou poruchu, kterou je nutno léčit v psychiat-

rických léčebnách. 17 Porucha genderové identity (an-

glická zkratka GID) byla také až do května roku 2019 ve-

dena v Mezinárodní klasifikaci nemocí a souvisejících 

zdravotních problémů dle WHO (anglická zkratka ICD) 

jako psychická nemoc. Poslední změna dokumentu spo-

čívala v přejmenování GID na genderový nesoulad a pře-

sunutí do kapitoly o sexuálním zdraví. 18  

V celkem 13 státech je změna pohlaví protizákon-

ným aktem, za který se ukládá trest. 19 I přes absenci zá-

konů, které by dle práva kriminalizovaly změnu pohlaví, 

se transgender osoby často setkávají se zatýkáním a bru-

talitou. Mechanismy OSN však upozorňují členské státy, 

aby se takovému chování vyvarovaly. Spousta států tedy 

prosazuje změny ve své legislativě, aby umožnila 

„První termíny, které 
nám toto téma pomáhají 
daleko lépe pochopit, se 
však začaly objevovat až 
v padesátých a šedesá-
tých letech 20. století“ 

„Jen ve Spojených stá-
tech se jako transgen-
der identifikuje asi 1,3 
milionu osob starších 
osmnácti let.“ 
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transgender osobám žít za stejných podmínek, jaké měly 

před tranzicí.20 

Právě kvůli zmíněným projevům diskriminace za-

čaly vznikat různé organizace bojující za rovná práva 

transgender osob a ukončení transfobie. Za světový hlas 

LGBTQI+ komunity se dá považovat ILGA (Mezinárodní 

lesbická, gay, bisexuální, trans a intersex asociace).21 Tato 

organizace, založená již roku 1978 ve Velké Británii, pů-

sobí celkem v šesti světových oblastech (Evropa, Asie, 

Severní Amerika, Latinská Amerika a Karibik, Oceánie 

a	Afrika) a sdružuje v sobě dílčí organizace ve více než 

160 zemích.22 Mezi její hlavní aktivity patří zvyšování 

povědomí o problematice, organizování konferencí, vý-

zkum a v neposlední řadě prosazování tématu  

LGBTQI+ osob v mezinárodním společenství, zejména 

v	OSN. 

4.1.1. Násilí podmíněné genderovou identi-

tou 
V roce 2011 byla Radou pro lidská práva OSN 

schválena první rezoluce na téma sexuální orientace 

a	genderové identity. V ní stojí, že homofobní a trans-

fobní násilí bylo zaznamenáno ve všech světových ob-

lastech. Takové násilí může být fyzické (např. vražda, 

mlácení, únosy, znásilnění nebo sexuální zneužívání) či 

psychické (např. výhružky, nátlak nebo upírání svo-

body).23 Oproti ostatním osobám a menšinám zazname-

náváme právě vůči transgender osobám největší míru 

násilí.24 Dle některých expertů genderové menšiny 

v	podstatě ztělesňují všechny genderové stereotypy, 

a	proto na ně někteří lidé, dle průzkumů zejména muži, 

útočí. 25 

4.1.2. Nucená sterilizace 
V některých státech světa (označených světle zele-

nou barvou) je pro uznání změny genderu třeba podstou-

pit operaci, která znemožňuje se dále reprodukovat, mlu-

víme o tzv. nucené sterilizaci. Trans muži i trans ženy 

jsou tedy pro úřední uznání vlastní identity nuceni pod-

stoupit operaci změny pohlaví, ačkoliv to nepotřebují 

pro to, aby byli spokojeni se svým vzhledem, nebo do-

konce nechtějí. V jiných státech zase změnit pohlaví vů-

bec nemohou (státy na mapce označené červenou barvou). 

OSN odsoudila tuto praktiku jako formu mučení, násilí 

a	nelidského zacházení.26 Rada Evropy svým členským 

státům doporučila, aby změnily postup úřední změny 

pohlaví a sterilizaci zakázaly.27 Dle rozhodnutí Evrop-

ského soudu pro lidská práva (dále jen ESLP) ve věci A. 

P., Garçon a Nicot proti Francii je takové vynucení steri-

lizace ze strany státu přílišným zásahem do soukromí 

jeho občanů. ESLP shledal, že se jedná o porušení článku 

8 Evropské úmluvy o lidských právech, který pojednává 

o právu na respektování soukromého a rodinného života. 
28 

S nucenou sterilizací se setkávají i intersex osoby, 

a	to proto, aby byly jejich pohlavní znaky v souladu s již 

přiděleným pohlavím. Operacemi pohlavních orgánů si 

často bez souhlasu rodičů procházejí i děti narozené 

s	atypickými pohlavními rysy. Výsledkem těchto úprav 

jsou nevratné zásahy do jejich reprodukčních soustav, 

které pak mají celoživotní následky na jejich psychické 

a	fyzické zdraví.29  

Některé státy si za legislativně ukotveným narušo-

váním reprodukčních orgánů stojí proto, že označují 

transgender osoby jako psychicky nemocné, a proto vy-

lučují jejich možnost plodit a vychovávat děti. Dalším 

důvodem může být jakési ohrožování tradiční rodiny 

a	kulturních zvyklostí.30 Jindy je sterilizace zaváděna 

„ESLP shledal, že se 
jedná o porušení článku 
8 Evropské úmluvy o lid-
ských právech, který 
pojednává o právu na 
respektování soukro-
mého a rodinného ži-
vota“ 

„V některých státech je 
potřeba změnit své po-
hlaví považována za psy-
chickou poruchu, kterou 
je nutno léčit v psychiat-
rických léčebnách“ 
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jako forma prevence přenosu HIV z nakažené těhotné 

ženy na její dítě, což se ukázalo jako úspěšné.31 

 

 

  

5 Dopady diskriminace na život transgender osob 
Mimo výše zmíněné problémy se transgender 

osoby během svého života potýkají s dalším množstvím 

výzev. Mezi nejvíce problematické oblasti patří zdraví. 

Některé transgender osoby jsou například více ohroženy 

nákazou sexuálně přenosných infekcí, jako jsou HIV, sy-

filis či chlamydie.32 Ty mohou být zapříčiněny životem 

na okraji společnosti, nedostatkem zdravotní péče či 

promiskuitou.33 Právě kvůli předchozím negativním 

zkušenostem se zdravotní péčí se jí však mohou zá-

měrně vyhýbat a problémy tím ještě zhoršovat. Mezi 

dalšími následky diskriminace, se kterou se potýkají 

v	běžném životě, může být také nezaměstnanost a život 

na hranici chudoby. Dle výzkumu je u transgender osob 

až dvojnásobná pravděpodobnost života v extrémní 

chudobě (příjem pod $1.90 na den) než u běžných osob.34 

Většina těchto důvodů pramení z diskriminace v pra-

covním prostředí. Ta je způsobena nerovností během 

přijímacího řízení, úbytkem pracovních příležitostí, 

dlouhodobým hledáním pracovní pozice a nedosažitel-

ností státní podpory.35 

Obrázek 1: Zákony týkající se změny genderové identity 

„V roce 2016 byl skrze 
rezoluci v Radě pro lid-
ská práva zaveden úřad 
Nezávislého odborníka 
na ochranu před násilím 
a diskriminací na zá-
kladě sexuální orientace 
a genderové identity. 
Tuto pozici nyní zastává 
Victor Madrigal-Borloz“ 
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5. 1  Mechanismy OSN a SOCHUM pro 

zmírnění dopadů diskriminace 

V roce 2013 OSN představila projekt United Nati-

ons Free and Equal, který má za cíl upozorňovat na dis-

kriminaci, nerovnost a šikanu osob spadajících do  

LGBTQI+ a pracovat na odstraňování transfobie a homo-

fobie.36 37 I přesto se o právech transgender osob na půdě 

OSN příliš nejedná a rezolucí na toto téma najdeme velmi 

málo. 

Další důležitou aktivitou OSN jsou Cíle udržitel-

ného rozvoje. Ty mají formou 17 cílů do roku 2030 při-

spět k lepšímu světu. Některé z cílů se dotýkají právě 

i	problematiky transgender osob a v příštích letech by na 

ni mohlo být více poukazováno. Konkrétně např. cíl číslo 

10 si dal za úkol zasadit se o větší rovnost napříč společ-

ností. Další z cílů souvisejících s problémy transgender 

osob se týkají inkluzivního vzdělávání, rovnosti mužů 

a	žen či potírání násilí.38 39 

Sociální, kulturní a humanitární výbor Valného 

shromáždění OSN neřešil zatím v žádné ze svých rezo-

lucí problematiku samostatně – vždy spadala pod jiné 

téma, jako např. genderová identita či LGBTQI+. Třetí 

výbor ovšem roku 2021 odeslal Valnému shromáždění 

deset konceptů rezolucí, které by zahrnovaly gendero-

vou rovnost a reprodukční práva.40 Delegáti některých 

států však upozornili na nedostatky v návrzích, např. 

žádná úprava LGBTQI+ osob v rámci problematiky bez-

domovectví či příliš stručná část o genderově podmíně-

ném násilí. 

Na podobné problematiky zpravidla OSN zřizuje 

úřad komisaře, který dohlíží na její stav a případně zve-

řejňuje zprávy či doporučuje vznik rezolucí. V roce 2016 

byl skrze rezoluci v Radě pro lidská práva zaveden úřad 

Nezávislého odborníka na ochranu před násilím a diskri-

minací na základě sexuální orientace a genderové iden-

tity. Tuto pozici nyní zastává Victor Madrigal-Borloz.41 

6 Možná řešení 
Asi nejefektivnějším řešením se zdá být doporu-

čení změny legislativy v jednotlivých státech, a to tako-

vým způsobem, aby lidé mohli úředně změnit své po-

hlaví bez dalších podmínek, například sterilizace či lékař-

ského potvrzení o diagnóze poruchy pohlavní identity.42 

Diskriminaci však nedokáží zabránit pouze zá-

konná opatření a je třeba se zaměřit i na názor společ-

nosti. Problémy často pomáhají zmírňovat různé kam-

paně, které mají za cíl tabuizovaná témata přiblížit spo-

lečnosti. Jako další mohou pomoci také různé vzdělávací 

programy a semináře, k čemuž rovněž spějí již zmíněné 

Cíle udržitelného rozvoje.43 44 Právě setkání s transgen-

der osobou může prohloubit zájem o problematiku a také 

z něj může plynout větší pochopení životní situace 

těchto osob. 

Je třeba také myslet na to, že pro některé státy je 

přijetí transgender osob do společnosti momentálně kul-

turně nepřijatelné. V takových společnostech může být 

snaha změnit své pohlaví vnímána jako projev psychické 

poruchy či dokonce deviantnosti.45 Tyto státy se budou 

při jednání stavět proti otevírání této otázky na půdě 

OSN, a tudíž i vzniku rezoluce na toto téma. 

7  Shrnutí 
Osoby, které podstoupily proces změny pohlaví, se 

již dlouhodobě setkávají s diskriminací a spoustou dal-

ších výzev, které jim znatelně ztěžují život. Aby jim v ně-

kterých státech byla změna úředně uznána, musí pod-

stoupit operaci, která jim znemožní reprodukci. Na bru-

talitu tohoto aktu, zvaného nucená sterilizace, upozor-

ňují různé organizace již léta a vyzývají k odstranění 

dané praktiky. S diskriminací se však trans osoby ne-

potýkají jen ve zdravotnictví, ale i ve školním či pracov-

ním prostředí. OSN tomuto tématu dosud nevěnovala 

přílišnou pozornost, ale dala si za cíl to do roku 2030 

změnit.  

Snahou delegátů některých států v letošním simu-

lovaném jednání SOCHUM bude využít všech dostup-

ných prostředků, výrazně omezit diskriminaci trans 

osob, zasadit se o prohloubení znalostí o tomto tématu 

mezi veřejností a doporučit státům co nejvhodnější 

úpravu legislativy. V jiných státech není toto téma prio-

ritou. Je třeba zdůraznit, že ve společnosti by měla být 

chráněna lidská práva všech jedinců, včetně příslušníků 

menšin. 
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Otázky pro jednání 

• Jak se společnost ve Vašem státu staví k transgender osobám? 

• Měli by mít lidé možnost změnit své pohlaví? 

• Jsou ve Vašem státě schváleny zákony, které jsou vůči těmto osobám diskriminační? 

• Musí občané Vašeho státu usilující o změnu pohlaví podstoupit sterilizaci, aby byla tato změna úředně 
uznána? 

• Měla by OSN problematiku projednávat více do hloubky a případně zřizovat nové úřady? 

Doporučené zdroje 

1. United Nations Free and Equal 

https://www.unfe.org  

2. Human Rights Watch 

https://www.hrw.org/topic/lgbt-rights  

3. The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association 

https://ilga.org  

4. Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva 

https://www.ohchr.org/en/topic/lgbti-people  

5. Trans legal mapping report 

https://ilga.org/downloads/ILGA_World_Trans_Legal_Mapping_Report_2019_EN.pdf  

6. Should trans athletes compete in female categories? – BBC Newsnight 

https://www.youtube.com/watch?v=dlLx2mySuAE  
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Pražský studentský summit 

Pražský studentský summit je unikátní vzdělávací projekt existující od roku 1995. Každoročně 
vzdělává přes 300 studentů středních i vysokých škol o současných globálních tématech, a to 
především prostřednictvím simulace jednání čtyř klíčových mezinárodních organizací – OSN, 
NATO, EU a G20.   

Asociace pro mezinárodní otázky 

AMO je nevládní nezisková organizace založená v	roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání 
v	oblasti mezinárodních vztahů. Tento přední český zahraničně politický think-tank není spjat 
s	žádnou politickou stranou ani ideologií. Svou činností podporuje aktivní přístup k	zahraniční 
politice, poskytuje nestrannou analýzu mezinárodního dění a otevírá prostor k	fundované dis-
kusi.  

Natálie Nováková 

Autorka je spolupracovnicí Asociace pro mezinárodní otázky a členem přípravného týmu Praž-
ského studentského summitu. 
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