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Záznam ze zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů  

ze dne 20. října 2009 
 
Místo a čas zasedání: Úřad vlády, nábř. Edvarda Beneše 4, Praha 1, zasedací místnost č.147     

(od 13,00 – 15,30 hod.) 
 
Přítomné členky a členové (zástupkyně a zástupci členek a členů s hlasovacím právem): 
Michael Kocáb (ministr vlády ČR pro oblast lidských práv a menšin, předseda Rady – do 
13,45), MUDr. Marián Hošek (NM MPSV – do 15,00), Ing. Zdeňka Fidlerová (pověřená 
výkonem práv a povinností náměstka ministra MF), PhDr. Hana Frýdová za Mgr. Kláru 
Laurenčíkovou (NM MŠMT), PhDr. Marie Čermáková (ředitelka Sociologického ústavu AV 
ČR), Mgr. et Mgr. et Mgr. Ivo Beneda za Mgr. Ivo Hartmanna, MBA (VŘ MZd), PhDr. 
Martin Jára (LOM, o. s.), Mgr. Michal Uhl, Mgr. Rut Kolínská (ARP), Danuše Machátová 
(ČMKOS), Kristýna Ciprová za Mgr. Lindu Sokačovou (Gender Studies, o.p.s.), Mgr. 
Monika Ladmanová (Otevřená společnost, o.p.s.), Ing. Petr Pavlík, Ph.D. (UK), Mgr. 
Bronislava Jonitová za Ing. Františka Padělka (NMO), Mgr. Miroslav Prokop za Ing. Karla 
Turečka (NM MZe), JUDr. Marek Görges (NM MSp), Ing. Jan Litomiský (zmocněnec vlády 
pro LP). 
 
Přítomné zástupkyně a zástupci členek a členů (bez hlasovacího práva): 
Mgr. Eva Ferrarová za Mgr. Lenku Ptáčkovou Melicharovou (NM MV), Ing. Jana Vítková za 
Ing. Jana Wiesnera (předsedu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR), 
Ing. Jan Srb za Ing. Jana Fischera (ČSÚ). 
 
Omluvené členky a členové: 
Ing. Jan Fischer CSc. (předseda ČSÚ), Prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. (MU Brno), Mgr. 
Branislava Marvánová Vargová (KOORDONA), Ing. Jan Wiesner (předseda Konfederace 
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR), Mgr. Klára Laurenčíková (NM MŠMT), 
Ing. František Padělek (NMO), Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová (NM MV), Ing. Karel 
Tureček (NM Mze), PhDr. Zdeňka Hajná, CSc., Mgr. Ivo Hartmann, MBA (VŘ MZd), Mgr. 
Alexandra Jachanová Doleželová (ČŽL), Mgr. Alena Králíková, (Slovak-Czech Women’s 
Fund), Mgr. Michaela Marksová-Tominová (ARP), Mgr. Linda Sokačová (Gender Studies 
o.p.s.). 
 
Hosté a hostky: 
MUDr. Džamila Stehlíková (Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice), Mgr. 
Czeslaw Walek (NM pro LP), Mgr. Božena Horníková (KÚ Plzeňského kraje), Mgr. et Bc. 
Petr Krčál (KÚ Vysočina), Mgr. Daniel Rychlík (KÚ Moravsko-slezského kraje), PhDr. 
Kateřina Niklová (MF), PhDr. Anna Kotrčová (Asociace krajů). 
 
Sekretariát Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů  
Ing. Vladimír Mašek, Mgr. et Mgr. Renata Kábrtová, Mgr. et Mgr. Pavla Špondrová, Mgr. 
Kateřina Pacltová.  
 
Z celkového počtu 25 členů a členek bylo přítomno 17 osob s hlasovacím právem, tj. Rada 
byla usnášení schopná. 

Program jednání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (dále jen „Rady“): 
 
1. Zahájení, schválení navrženého programu 
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2. Informace předsedy Rady k prosazování vyrovnaného zastoupení žen a mužů na 
kandidátních listinách 

3. Vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při prosazování rovnosti žen 
a mužů v resortu ministerstva financí 

4. Vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při prosazování rovnosti žen 
a mužů v resortu ministerstva práce a sociálních věcí 

5. Informace zástupců/zástupkyň krajů o stavu rovných příležitostí žen a mužů v regionu  
6. Informace o činnosti Výborů Rady  
7. Různé:  

- prezentace Ženy a věda  
 
K bodu 1: zahájení, schválení navrženého programu 
 
Jednání zahájil předseda Rady Michael Kocáb. Úvodem přivítal přítomné a seznámil je 
s navrženým programem. Program jednání navrhl doplnit o bod 2) Informace předsedy Rady 
o návrhu změny volebního zákona k 30% zastoupení žen na kandidátních listinách.  
Mgr. Kolínská – v programu chybí schválení statutů 
Michael Kocáb – statuty ještě nebyly schváleny ve výborech. 
MUDr. Stehlíková – náš výbor ještě statut neschválil, budeme zasedat 4.11.2009. 
Michael Kocáb – statuty budou schvalovány na příštím zasedání Rady. 
Program doplněný o nový bod 2) byl v navrženém znění jednomyslně schválen. 

 
K bodu 2: Informace předsedy Rady k prosazování vyrovnaného zastoupení žen a mužů 
na kandidátních listinách 
 
Michael Kocáb – informoval členky a členy Rady o svém podnětu k přípravě novely 
volebního zákona na 30% zastoupení žen nebo mužů pod sankcí neplatnosti kandidátky + 
zastoupení obou pohlaví v každé trojici na kandidátní listině (2 ženy + 1 muž nebo 2 muži + 1 
žena), sankce za nesplnění je snížený státní příspěvek straně. Tento předběžný model ještě 
může být v průběhu projednávání modifikován. Podle průzkumů veřejného mínění 80 % lidí 
souhlasí se zvýšením počtu žen v politice. Vláda tento podnět jednomyslně schválila. Požádal 
všechny o širokou podporu této myšlenky. 
Mgr. Kolínská – zeptala se, jaká je představa o podpoře. 
Michael Kocáb – uvítal by podporu ve formě kvalifikovaných odborných stanovisek 
odborníků a odbornic z Rady, včetně srovnání se zeměmi EU. 
Mgr. Walek – chybí mediální podpora, po zveřejnění podnětu vyjadřovali novináři svůj odpor 
s návrhem, chyběl protipól, reakce lidí podporujících tento návrh. 
MUDr. Stehlíková – je teď na výboru pro vyrovnané zastoupení žen v politice, aby 
podporoval návrh pana ministra. Ve výboru jsou političky z různých politických stran, chybí 
z ODS, chtěli by i muže – politiky, protože mají nevyrovnané zastoupení mužů a žen ve 
výboru (2:9). Z tohoto důvodu také ještě není schválen statut výboru.  
Mgr. Ladmanová – toto téma je prioritní, neziskové organizace ho podporují, analogicky 
s ochranou obětí domácího násilí je třeba vytvořit tlak společnosti, např. formou informační 
kampaně a dosáhnout tak přijetí novely volebního zákona. 
Michael Kocáb – na uspořádání veřejné informační kampaně nejsou finanční prostředky a 
proto všechny požádal o pomoc. 
 
K bodu 3: Vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při prosazování 
rovnosti žen a mužů v resortu ministerstva financí 
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Ing. Fidlerová – hodnocení zpracovala PhDr. Niklová a má připravenou prezentaci. 

PhDr. Niklová – představila resortní priority ministerstva financí, detailně je rozebrala a 
zhodnotila jejich plnění. Prezentace v příloze 1. 
 
Michael Kocáb – předal řízení zasedání místopředsedovi Rady MUDr. Hoškovi. 
 
K bodu 4: Vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při prosazování 
rovnosti žen a mužů v resortu ministerstva práce a sociálních věcí 
 
MUDr. Hošek – přednesl vyhodnocení aktivit ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti 
rovných příležitostí žen a mužů. Uvedl, že nejdůležitější aktivitou bylo vytvoření koncepčního 
materiálu „Prorodinný balíček“, který již prošel vládou a směřuje do Poslanecké sněmovny.  
Podrobné vyhodnocení je v příloze 2. 
 
K bodu 5: Informace zástupců/zástupkyň kraj ů o stavu rovných příležitostí žen a mužů 
v regionu 
 
Mgr. et Bc. Krčál (KÚ Vysočina) – pozval Radu a nabídl zajistit výjezdní zasedání Rady na 
krajském úřadu v Jihlavě. Seznámil přítomné se situací v regionu, informoval o spolupráci 
nejen s ministerstvem práce a sociálních věcí, ale i s neziskovými organizacemi.  
Mgr. Horníková ( KÚ Plzeňského kraje) – informovala o regionálních projektech, ve kterých 
je zařazena tématika rovnosti žen a mužů (např.Rodina není handicap, Znovu do práce).  
 
K bodu 6: Informace o činnosti Výborů Rady 
 
Mgr. Kolínská – informovala o dosavadní činnosti výboru pro sladění pracovního, 
soukromého a rodinného života. Členy a členové výboru ještě nejsou jmenováni. Budou 
pracovat na koncepci prorodinné politiky a aktivním otcovství. Vyjádřila přesvědčení, že je 
třeba uvést prorodinný balíček uvést v život. 
MUDr. Hošek – záleží na poslancích a senátorech, aby pochopili jeho důležitost a zvedli pro 
něj ruku. 
Mgr. Uhl – osvětlil nejasnosti kolem Barcelonských cílů, vzniklo to špatným překladem, 
nejde jen o kolektivní zařízení pro děti předškolního věku, jde o to, že stát má povinnost 
vytvořit dostupnou službu pro děti do tří resp. do šesti let, kterou rodiče mohou, ale nemusejí 
využít. Z nepochopení Barcelonských cílů potom vznikla snaha o jejich revizi. 
MUDr. Hošek – uvedl, že ve statistikách jsou uváděna čísla jen z kolektivních zařízení, 
výsledky jsou zkreslené. Ostatní formy nejsou statisticky podchyceny. 
Mgr. et Mgr. Špondrová – jako tajemnice výboru informovala o dosavadní činnosti výboru 
pro prevenci domácího násilí, práce je kontinuální od roku 2008, výbor pokračuje na práci na 
národním akčním plánu pro prevenci domácího násilí, plán má sedm oblastí (1. podpora osob 
ohrožených domácím násilím, 2. děti ohrožené domácím násilím, 3. práce s násilnými 
osobami, 4. aktivity zaměřené na pomáhající instituce, 5. společnost a domácí násilí, 6. 
výzkum, 7. legislativa). Spolupracuje s dalšími výbory např. z Rady vlády pro lidská práva.   
MUDr. Stehlíková – informovala o činnosti výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů 
v politice. Práce výboru se teprve rozbíhá, začínají analýzou statistických dat o účasti žen a 
mužů v politické sféře. Chtějí podporovat i vzdělávání o rovných příležitostech žen a mužů 
mezi politiky. Činnost výboru je nadstranická, chtějí umožnit přístup více ženám do politiky. 
Podporují návrh ministra Kocába na novelu volebního zákona.  
Ing. Pavlík – informoval o činnosti výboru pro institucionální zabezpečení rovných 
příležitostí žen a mužů. Mají v úmyslu připravit tři podněty pro Radu – na vyrovnané 
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zastoupení žen a mužů v poradních orgánech vlády, na změnu struktury priorit a postupů 
vlády a na změnu institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů. 
MUDr. Hošek – statuty výborů budou rozeslány elektronicky všem členům a členkám Rady 
k posouzení a pak budou schvalovány. 
Mgr. Uhl – přednesl návrh na usnesení Rady k podpoře návrhu pana ministra Kocába. 
„Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů jednoznačně podporuje snahy ministra 
pro lidská práva a předsedy Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů prosadit 
vyrovnané vyrovnanější zastoupení žen a mužů na volebních kandidátkách do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, do zastupitelstev krajů a hl. města Prahy tak, jak 
je to obsaženo v Prioritách a postupech vlády při prosazování rovných příležitostí žen a 
mužů. Členové a členky Rady a jejich pracovních orgánů budou tento princip i nadále  
aktivně popularizovat podporovat.“ 
Mgr. Walek – návrh vychází ze žádosti pana ministra o pomoc a podporu pro svůj podnět. 
MUDr. Stehlíková – vyzvala členky a členy Rady, aby návrh novely volebního zákona 
podpořili před jeho projednáním v Poslanecké sněmovně, požádala o úpravu návrhu usnesení 
– nahradit slovo vyrovnané slovem vyrovnanější, protože na kandidátních listinách by měli 
být mezi třemi kandidáty dva muži a jedna žena nebo dvě ženy a jeden muž.. 
Mgr. Uhl – Je to vyjádření politické podpory pana ministra všemi zúčastněnými. 
PhDr. Čermáková – navrhla změnit slovo popularizovat slovem podporovat. 
Ing. Pavlík – je samozřejmostí podporovat pana ministra v jeho návrhu. Navrhl vrátit zpět 
slovo vyrovnané, protože cílem je vyrovnané zastoupení žen a mužů a proto ani rada se 
nejmenuje Rada vlády pro rovnější příležitosti žen a mužů. 
Mgr. Kolínská – je pro výraz vyrovnanější vzhledem k poměru 2:1 ne 1:1, vyjádřila podporu 
návrhu pana ministra. 
PhDr. Jára – navrhl uvést konkrétní obsah na podporu návrhu pana ministra.  
Mgr. Walek – jde o obecnou podporu návrhu na vyrovnanější zastoupení žen na 
kandidátkách, vychází z konkrétního úkolu již přijatého usnesení vlády. 
JUDr. Görges – přiklonil se k návrhu MUDr. Stehlíkové. Uvedl, že problematiku 
diskriminace neřeší otázka norem a nařízení, ale je třeba vytvářet podmínky, aby ženy měly 
rovné podmínky. 
Ing. Pavlík a Mgr. Ladmanová – navrhli zpět slovo vyrovnané. 
Hlasování o slově vyrovnanější – 11 pro, 4 proti, 1 se zdržel 
Hlasování o celém návrhu usnesení – 15 pro, 1 se zdržel  
 
K bodu 7: Různé:  
 - prezentace Ženy a věda 
PhDr. Čermáková – prezentací chtějí představit jednu část práce Sociologického ústavu, která 
se dotýká rovných příležitostí žen a mužů. 
Mgr. Linková – přednesla prezentaci Ženy a věda. Prezentace v příloze 3. 
MUDr. Hošek – předal řízení Mgr. Kolínské 
Ing. Pavlík – otázal se na dopady reformy vědy a výzkumu na rovnost žen a mužů 
Mgr. Linková – od roku 2004 se v dokumentech genderová problematika neobjevuje, dopad 
reformy bude negativní. 
Mgr. Kolínská uzavřela diskusi. 
Ing. Mašek – informoval o vývoji doporučení vlády z roku 2008. Vláda projednala a schválila 
dne 2. března 2009 svým usnesením č. 223 doporučení Rady vlády pro rovné příležitostí žen a 
mužů, aby agenda péče o děti předškolního věku byla zařazena do gesce jednoho 
ministerstva a uložila ministru školství, mládeže a tělovýchovy, ministryni zdravotnictví a 
místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí zpracovat a vládě do 30. září 2009 
předložit koncepční materiál o možnostech systémového řešení agendy denní péče o děti do 
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doby nástupu povinné školní docházky. Koncepční materiál zatím zpracován nebyl a 
ministryně školství požádala vládu o posunutí termínu splnění úkolu do konce roku 2009, 
vzhledem k tomu, že se má ve druhé polovině října uskutečnit pracovní porada k tomuto 
materiálu na úrovni náměstků. 
Mgr. Kolínská – poděkovala přítomným za aktivní účast a zasedání ukončila. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

V Praze dne 26. října 2009 

Zapsal:  Ing. Vladimír Mašek  

Schválil: Michael Kocáb  

Zasláno všem členům a členkám Rady a všem přizvaným.             


