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Záznam ze zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů  

ze dne 21. ledna 2009 
 
Místo a čas zasedání: Úřad vlády, nábř. Edvarda Beneše 4, Praha 1, zasedací místnost č.147     

(od 9,00 – 11,15 hod.) 
 
Přítomné členky a členové (zástupkyně a zástupci členek a členů s hlasovacím právem): 
MUDr. Džamila Stehlíková (ministryně vlády ČR pro oblast lidských práv a národnostních 
menšin, předsedkyně Rady), Ing. Marie Bílková (VŘ MPSV), PhDr. Hana Frýdová za doc. 
PhDr. Dušana Lužného, Dr.  (NM MŠMT), MUDr. Marián Hošek (NM MPSV), PhDr. Marie 
Čermáková (ředitelka Sociologického ústavu AV ČR), Mgr. Alexandra Jachanová Doleželová 
(Česká ženská lobby), Mgr.Mgr.Bc. Ivo Beneda (ŘO MZd) za Mgr. Ivo Hartmanna, MBA 
(VŘ MZd), JUDr. Vladimír Král (NM MSp), Ing. Zdeňka Fidlerová (pověřená výkonem práv 
a povinností náměstka ministra MF), PhDr. Martin Jára (LOM, o. s.), Ing. Jan Fischer CSc. 
(předseda ČSÚ), Bc. Michal Uhl, Markéta Šarbochová za Ing. Martina Čermáka, Ph.D. (NM 
a gen. tajemník MZV), PhDr. Zdeňka Hajná, CSc. (ČSŽ), Mgr. Rut Kolínská (ARP), Danuše 
Machátová (ČMKOS), Mgr. Michaela Marksová-Tominová (předsedkyně ARP),  Mgr. Linda 
Sokačová (Gender Studies, o.p.s.), Mgr. Monika Ladmanová (Otevřená společnost, o.p.s. – od 
10,45), Ing. Jan Litomiský (zmocněnec vlády pro lidská práva), Ing. Jan Wiesner (předseda 
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR), Ing. Petr Pavlík, Ph.D. (UK). 
 
Omluvené členky a členové: 
Prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. (MU Brno), Mgr. Alena Králíková (Slovak-Czech Women’s 
Fund), Mgr. Branislava Marvánová Vargová (KOORDONA), Doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr. 
(NM MŠMT). 
 
Nepřítomné členky a členové: 
Ing. František Padělek (NMO), Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová (NM MV), Ing. Karel 
Tureček (NM Mze). 
 
Hosté a hostky: 
Mgr. Jana Koláčková (Úřad vlády ČR), Ing. Helena Knoblochová (Asociace podnikatele a 
manažerek), Mgr. Božena Horníková (KÚ Plzeňského kraje), Bc. Marcela Brothánková (KÚ 
Pardubického kraje), Mgr. Yvona Kubjátová (KÚ Olomouckého kraje), PhDr. Lenka 
Tomešová (Česká manažerská asociace), Ing. Lenka Bennerová (Fórum 50%), Michael 
Kocáb. 
 
Sekretariát Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů  
JUDr. Dagmar Zelenková, Ing. Vladimír Mašek, Mgr. Renata Kábrtová, Mgr. Pavla 
Špondrová.  
 
Z celkového počtu 28 členů a členek bylo přítomno 21 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 
2. Úkoly českého předsednictví Rady Evropské unie v oblasti rovných příležitostí žen a 

mužů 
3. Účast žen v politice 
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4. Nominace zástupce/zástupkyně Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Mezirezortní 
koordinační skupiny pro oblast boje proti obchodování s lidmi  

5. Různé 
 
K bodu 1: zahájení, schválení navrženého programu 
 

Jednání zahájila MUDr. Stehlíková. Úvodem přivítala přítomné a seznámila je 
s navrženým programem. Mgr. Kolínská navrhla doplnit program o bod „Různé“. Program 
jednání byl v upraveném znění jednomyslně schválen. 

MUDr. Stehlíková – přivítala nového člena a hostky Rady. 

 

K bodu 2: Úkoly českého předsednictví Rady Evropské unie v oblasti rovných 
příležitostí žen a mužů 
 
JUDr. Zelenková seznámila přítomné s průběhem první akce CZ PRES – zasedání skupiny na 
vysoké úrovni pro gender mainstreaming. Uvedla, že informace o průběhu akce je zveřejněna 
na webových stránkách Úřadu vlády. 
 
Mgr. Jachanová Doleželová informovala o aktivitách České ženské lobby – projektu 
Prosazování genderové rovnosti během CZ PRES. Uskuteční se pět kulatých stolů, hlavními 
tématy budou ženy v politice a volby do Evropského parlamentu, dále dětská svědectví násilí, 
diskriminace a antidiskriminační legislativa, postavení migrantek ve společnosti a práva žen 
během těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Bude provozováno mediální centrum pro 
seznámení se se situací v rovných příležitostech žen a mužů v ČR. 
 
Ing. Pavlík – požádal o podklady k akcím CZ PRES 
 
JUDr. Zelenková – informovala, že podkladem je společný dokument Francie, ČR a Švédska 
- Trio deklarace, která je na webových stránkách vlády a v písemné podobě připravena u 
presence. V něm jsou uvedeny aktivity předsednictví. 
 
MUDr. Stehlíková – informovala o setkání s členkami a členy výboru pro práva žen a rovnost 
pohlaví Evropského parlamentu, které se uskutečnilo 19. ledna 2009. Při tomto setkání 
představila priority CZ PRES.  
 
K bodu 4: Nominace zástupce/zástupkyně Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 
Mezirezortní koordinační skupiny pro oblast boje proti obchodování s lidmi 
 
JUDr. Zelenková – informovala o žádosti ministra vnitra o nominaci členky nebo člena Rady 
vlády pro rovné příležitosti žen a mužů do meziresortní koordinační skupiny pro oblast boje 
proti obchodování s lidmi. Uvedla,  že Rada vlády je tam zpravidla zastoupena neziskovými 
organizacemi, protože státní orgány jsou již v ní zastoupeny. Vzhledem k tomu, že se na 
jednání nikdo nepřihlásil, sekretariát zašle všem (t.j. i nepřítomným)  členkám a členům Rady 
e-mail s tím, že mají možnost předložit návrh na nominaci. Pokud by nikdo z členek nebo 
členů Rady neměl zájem resp. možnost pracovat v koordinační skupině, sekretariát Rady 
navrhne ministerstvu vnitra někoho ze  sekretariátu Rady.  S tímto postupem Rada souhlasila. 
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K bodu 3: Účast žen v politice 
 
MUDr. Stehlíková – seznámila přítomné s výsledky průzkumu mezi začínajícími 
komunálními političkami napříč politickým spektrem a zároveň mezi političkami Parlamentu. 
Političky byly např. dotazovány na názory o jejich působení v politice, na zavedení kvót a na 
příčiny, proč je žen v politice tak málo. Celá prezentace je v příloze zápisu. 
 
Ing Bennerová – prezentovala aktivity neziskové organizace Fórum 50%, která se zaměřuje 
na oblast účasti žen v politice a je v tomto směru velice aktivní. Celá prezentace je v příloze 
zápisu.  
 
Ing. Pavlík –  ocenil záslužnou práci Fóra 50%. Dotázal se na to, jaké akce by Rada vlády 
měla v této oblasti udělat a jakým způsobem se organizaci daří přežít, protože grantová 
politika směřuje spíše do oblasti podpory pracovního trhu. 
 
Ing Bennerová – už z prezentace vyplývá, čím by se měla Rada zabývat. Jde zejména o 
osvětovou činnost, vzdělávací akce, o studie a statistiky. Organizace je financována ze 
soukromých nadací. Finance jsou tím omezujícím faktorem činnosti Fóra 50%. Rada by se 
měla zabývat jejími příspěvky do stínové zprávy. 
 
Ing. Pavlík – požádal členky a členy Rady o zvážení možnosti ustavení výboru pro ženy 
v politice, nabídl se zpracovat návrh doporučení Rady na vyrovnané zastoupení žen a mužů 
v poradních orgánech vlády.  
 
Michael Kocáb – pozdravil všechny přítomné. Řekl, že chce navázat na práci paní ministryně 
Stehlíkové a počítá s její aktivní účastí v Radě vlády. Při dalším zasedání Rady předpokládá 
diskusi o možnostech ustavení výborů. 
 
PhDr. Hajná – podporuje ustavení výboru pro ženy v politice. Informovala o tom, že Český 
svaz žen prováděl průzkum mezi ženami o zastoupení žen v politice, proč ženy nechtějí jít do 
politiky.  
 
Mgr. Marksová-Tominová – informovala, že i další neziskové organizace se zabývají 
problematikou žen v politice, např. Asociace pro rovné příležitosti nebo Gender Studies. 
 
Mgr. Kolínská – výchova je dlouhodobý proces, měla by se rozvíjet spolupráce 
s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zejména při občanské nauce, věnovat se 
dětem a vychovávat je k tomu, aby přijaly myšlenku rovnosti žen a mužů za svou. 
 
MUDr. Stehlíková – klíčovou charakteristikou žen v politice je jejich přesvědčení, že mohou 
změnit svět kolem sebe. Jednání je ovlivněno výchovou, výuka se má zaměřovat na to, jak 
postupovat v různých životních situacích. Takoví lidé jsou potom připraveni vstoupit do 
politiky a činit rozhodnutí. 
 
Ing. Pavlík – informoval, že Otevřená společnost a Gender Studies se snaží pomocí programů 
vnášet genderovou problematiku do škol. Existovala ještě v tomto směru aktivní organizace 
Žába na prameni, ale ta ukončila činnost z důvodů chybějících financí. 
 
MUDr. Stehlíková – navrhla zařadit na některé z příštích zasedání Rady otázku dotačních 
programů a prodiskutovat to. 
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PhDr. Frýdová – školství se nebrání spolupráci v oblasti vzdělávání k genderu. Otázkou 
zůstává další vzdělávání pedagogů a přístup vedení škol. 
 
Mgr. Jachanová Doleželová – Rada se financováním neziskových organizací měla zabývat na 
svém dalším zasedání, ale nedošlo k tomu. Navrhla, aby Rada pracovala na strategii 
financování neziskových organizací.  
 
MUDr. Stehlíková – Toto zasedání je mimořádné, financování neziskových organizací bude 
tématem příštího zasedání. Na něj bude pozván zástupce Rady vlády pro neziskové 
organizace, protože pro Radu vlády pro nestátní neziskové organizace je to klíčová 
problematika, kterou se zabývá do hloubky.  
 
K bodu 5: Různé  

V závěru se členky a členové Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů rozloučili 
s ministryní Stehlíkovou, poděkovali jí za její přínos k problematice a vyjádřili přesvědčení, 
že by se měla i nadále angažovat pro politiku rovných příležitostí žen a mužů. 
 

 

 

V Praze dne 22. ledna 2009 

Zapsal:  Ing. Vladimír Mašek  

Schválil: Michael Kocáb  

Zasláno všem členům a členkám Rady a všem přizvaným.             


