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Plán práce Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích 

pozicích na rok 2018 

1) Monitoring a vyhodnocování plnění Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen 
a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018 

Cíl: Spolupracovat na zpracování a předložení zprávy o plnění Akčního plánu za rok 2017 

vládě ČR. 

2) Sběr dat k současné situaci - monitoring zastoupení žen v rozhodovacích 
pozicích 

Cíl: Vést přehled o zastoupení žen a mužů ve výše uvedených oblastech a výsledky 

prezentovat na jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada“). 

3) Asistence při vytváření Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády 
při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v roce 2018 a Vládní 
strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020 

Cíl: Poskytnout Odboru rovnosti žen a mužů odbornou asistenci při přípravě 

Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro 

ženy a muže a Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020 

4) Prosazovat vyrovnané zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách pro volby 
do zastupitelstev obcí 

Cíl: Motivovat politické strany k sestavování genderově vyvážených kandidátních listin. 

5) Sledovat a vyhodnocovat aktivity Evropské komise, OECD a dalších 
mezinárodních organizací v oblasti prosazování vyrovnaného zastoupení žen 
a mužů ve vedení podniků 

Cíl: Monitorovat aktivity EK a OECD a průběžně o nich informovat na jednáních Rady. 

Navázat spolupráci s kanceláří komisařky Evropské komise Věry Jourové a slaďovat její 

návrhy s prací Výboru. 

6) Zabývat se možnostmi spolupráce Výboru a nestátních neziskových organizací 
s resorty a orgány státní správy a ženskými platformami politických stran 
za účelem podpory vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice 
a v rozhodovacích pozicích státní správy 

Cíl: Poskytnout resortům odbornou spolupráci při tvorbě nástrojů zaměřených na podporu 

vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích státní správy. 

7) Ve spolupráci se sekretariátem Rady se podílet na přípravě připomínek 
k návrhům materiálů pro jednání vlády ČR s přesahem do oblasti vyrovnaného 
zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích 

Cíl: Poskytnout asistenci sekretariátu Rady při připomínkování relevantních legislativních 

i nelegislativních materiálů. 

8) Na každé jednání výboru pozvat k prezentaci vlastních opatření na podporu 
rovných příležitostí žen a mužů zástupkyně a zástupce politických stran a/nebo 
firem  

Cíl: Být platformou pro sdílení zkušeností při prosazování vyrovnaného zastoupení žen 

a mužů v politických stranách a v obchodních společnostech. 
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9) Sestavení pracovní skupiny k vytvoření navazujícího Akčního plánu 
Cíl: Spolupracovat na zpracování navazujícího Akčního plánu pro rok 2019 

10) Další průběžné aktivity na základě podnětů členek a členů Výboru 
 


