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Záznam ze zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů  

ze dne 22. dubna 2009 
 
Místo a čas zasedání: Úřad vlády, nábř. Edvarda Beneše 4, Praha 1, zasedací místnost č.147     

(od 14,00 – 17,15 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 – od 
14,30), Ing. Marie Bílková (VŘ MPSV), PhDr. Hana Frýdová za Mgr. Kláru Laurenčíkovou 
(NM MŠMT), Bc. Helena Hronová za MUDr. Mariána Hoška (NM MPSV), PhDr. Marie 
Čermáková (ředitelka Sociologického ústavu AV ČR), Mgr. Alexandra Jachanová Doleželová 
(Česká ženská lobby), Mgr. Jaroslava Latináková za Mgr. Ivo Hartmanna, MBA (VŘ MZd), 
PhDr. Martin Jára (LOM, o. s.), Bc. Michal Uhl, PhDr. Zdeňka Hajná, CSc. (ČSŽ), Mgr. Rut 
Kolínská (ARP), Danuše Machátová (ČMKOS), Mgr. Michaela Marksová-Tominová 
(předsedkyně ARP – do 16,00),  Mgr. Linda Sokačová (Gender Studies, o.p.s.), Mgr. Monika 
Ladmanová (Otevřená společnost, o.p.s.), Mgr. Alena Králíková (Slovak-Czech Women’s 
Fund), Ing. Petr Pavlík, Ph.D. (UK), Mgr. Bronislava Jonitová za Ing. Františka Padělka 
(NMO), Mgr. Miroslav Prokop za Ing. Karla Turečka (NM MZe). 
 
Přítomné zástupkyně a zástupci členek a členů (bez hlasovacího práva): 
Jana Blažková za Mgr. Lenku Ptáčkovou Melicharovou (NM MV), Ing. Jana Vítková za Ing. 
Jana Wiesnera (předsedu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR), 
Mgr. Michaela Hájková za JUDr. Vladimíra Krále (NM MSp). 
 
Omluvené členky a členové: 
Ing. Jan Fischer CSc. (předseda ČSÚ), Prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. (MU Brno), Mgr. 
Branislava Marvánová Vargová (KOORDONA), JUDr. Vladimír Král (NM MSp), 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), Ing. Zdeňka Fidlerová (pověřená 
výkonem práv a povinností náměstka ministra MF), MUDr. Marián Hošek (NM MPSV). 
 
Nepřítomné členky a členové: 
Ing. Jan Litomiský (zmocněnec vlády pro lidská práva), Ing. Martin Čermák, Ph.D. (NM a 
gen. tajemník MZV). 
 
Hosté a hostky: 
MUDr. Džamila Stehlíková, PhDr. Romana Synková (Úřad vlády ČR), Ing. Helena 
Knoblochová (Asociace podnikatele a manažerek), Mgr. Božena Horníková (KÚ Plzeňského 
kraje), Bc. Marcela Brothánková (KÚ Pardubického kraje), Mgr. Barbora Kubáčková (KÚ 
Olomouckého kraje), Miroslav Čermák (nám. hejtmana Karlovarského kraje), Ing. Věra 
Hnátová (Česká manažerská asociace), Mgr. Jana Smiggels Kavková (Fórum 50%), Mgr. 
Blažena Horáková (MSp), Mgr. Eva Ferrarová (MV), Mgr. Kateřina Manová (Úřad vlády 
ČR). 
 
Sekretariát Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů  
JUDr. Dagmar Zelenková, Ing. Vladimír Mašek, Mgr. Renata Kábrtová, Mgr. et Mgr. Pavla 
Špondrová, Mgr. Kateřina Pacltová.  
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Z celkového počtu 28 členů a členek bylo přítomno 19 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. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti Rady za rok 2008  
3. Projednání návrhu plánu práce Rady na rok 2009  
4. Problematika financování nestátních neziskových organizací  
5. Projednání návrhů na ustavení nových výborů  
6. Návrh na ustavení pracovní skupiny pro větší zapojení mužů do agendy rovných 

příležitostí žen a mužů  
7. Problematika mediace v péči o děti  
8. Vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při prosazování rovnosti žen 

a mužů v resortu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
9. Vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při prosazování rovnosti žen 

a mužů v resortu ministerstva spravedlnosti  
10. Informace zástupců/zástupkyň krajů o stavu rovných příležitostí žen a mužů v regionu  
11. Informace o činnosti Výboru pro rovné příležitosti žen a mužů v rodinném a pracovním 

životě a Výboru pro prevenci domácího násilí  
12. Různé:  

- Nominace zástupce/zástupkyně Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 
Mezirezortní koordinační skupiny pro oblast boje proti obchodování s lidmi  

 
K bodu 1: zahájení, schválení navrženého programu 
 

Jednání zahájila JUDr. Zelenková. Úvodem přivítala přítomné a seznámila je 
s navrženým programem. Program jednání byl v navrženém znění jednomyslně schválen. 

 
K bodu 2: Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti Rady za rok 2008 
 
Nikdo z přítomných neměl k návrhu výroční zprávy o činnosti Rady za rok 2008 žádné 
připomínky. JUDr. Zelenková nechala o výroční zprávě hlasovat. Zpráva byla v navrženém 
znění většinou členů a členek schválena. (17 PRO, 1 Z) 
 

K bodu 3: Projednání návrhu plánu práce Rady na rok 2009 
 
Vzhledem k tomu, že členky a členové Rady neměli žádné doplňující připomínky k plánu 
práce, JUDr. Zelenková nechala o plánu hlasovat. Plán byl v navrženém znění jednomyslně 
schválen. 
 
K bodu 4: Problematika financování nestátních neziskových organizací  
 
Mgr. Manová – informovala členky a členy Rady o způsobech a nástrojích koordinace státní 
dotační politiky a o možnostech financování nestátních neziskových organizací. Uvedla, že 
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace spolupracuje při přípravě legislativní normy o 
veřejně prospěšných organizacích, prozatím je v připomínkovém řízení záměr tohoto zákona. 
Jeho obsah je však ovlivňován úpravami dalších legislativních norem, např. novelizací 
rozpočtových pravidel. 
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Mgr. Jachanová Doleželová – připomněla, že tento bod se dostal do programu jednání Rady 
kvůli řešení financování nestátních neziskových organizací, které se zabývají převážně 
problematikou rovnosti žen a mužů. Z podané informace není zřejmé, že se situace nestátních 
neziskových organizací zlepší. Ocenila by, kdyby se Rada vlády pro rovné příležitosti žen a 
mužů do budoucna zabývala nějakou strategií financování neziskových organizací, které se 
rovností žen a mužů zabývají. 
Ing. Pavlík –  se zeptal kolik financí je vydáváno na neziskové organizace, které se zabývají 
genderovou problematikou a jak to bude v budoucnu s přístupem neziskových organizací 
k financím. 
Mgr. Manová – Lidská práva jako celek nejsou v hlavních oblastech pokryta. Resorty spolu 
nespolupracují pokud se jedná o průřezovou problematiku jako je gender. V této chvíli jde 
spíše o politické než úřednické rozhodnutí a o vyjednávání. Musí být politická vůle na úrovni 
ministrů na rozdělování zdrojů. Organizace, které dosáhnou zisku a vrátí ho do své činnosti,  
také mohou čerpat veřejné prostředky.  
PhDr. Hajná – navázala na Mgr. Jachanovou Doleželovou, neziskové organizace zabývající se 
genderovou problematikou nemají šanci dosáhnout na dotační politiku vedenou naší vládou. 
Je povinností Rady vlády ukázat na nedostatek politické vůle tuto skutečnost řešit, aby 
lidskoprávní problematika byla zařazena do hlavních oblastí dotační politiky. Lidskoprávní 
organizace jsou v tomto směru diskriminovány a proto by Rada vlády měla přijmout nějaké 
doporučení. Navrhla doporučit vládě zapracovat lidskoprávní problematiku, zejména 
problematiku rovných příležitostí žen a mužů do hlavních oblastí dotační politiky.  
Mgr. Kolínská – zeptala se, zda se v Radě vlády pro neziskové organizace zabývali otázkou 
sociálního podnikání, které zvýhodňuje obecně prospěšné společnosti a církevní organizace. 
Mgr. Manová – Ano, Rada se tímto problémem zabývala na svém posledním zasedání a 
obrátila se dopisem na MPSV o vysvětlení. Domnívá se, že je to dáno tím, že občanská 
sdružení nemají vždy transparentní činnost. Navrhovaný zákon o veřejně prospěšných 
organizacích by tuto část sjednotil a pak už by na formě organizace nezáleželo, protože jejich 
činnost a hospodaření by byly transparentní a všechny organizace by byly vedeny v rejstříku. 
Ing. Pavlík –  postavení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů je jiné než Rady vlády 
pro vědu a výzkum, protože ta má možnost rozhodovat o přidělování financí, určovat priority 
a směr, kam se budou finanční prostředky přidělovat. Bylo by vhodné posílit pravomoci Rady 
vlády pro neziskové organizace, zpřehlednit finanční toky a nastavit transparentní pravidla 
pro financování a problematiku řešit plošně. Navrhl doporučit vládě změnit statut Rady vlády 
pro neziskové organizace podle Rady vlády pro vědu a výzkum. 
JUDr. Zelenková – dala hlasovat o těchto doporučeních podle návrhu PhDr. Hajné a podle 
návrhu Ing. Pavlíka. Doporučení bylo většinou členů a členek schváleno (16 PRO, 3 Z). 

 

K bodu 5: Projednání návrhů na ustavení nových výborů 
 
Michael Kocáb – informoval členky a členy Rady o svých aktivitách a akcích k prosazování 
rovných příležitostí žen a mužů, jichž se zúčastnil a kde také aktivně vystupoval jménem 
České republiky i celé Evropské unie. Na návrh členek a členů Rady na ustavení nových 
výborů Rady rozhodl o zřízení čtyř výborů: 

1) Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, 
2) Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života, 
3) Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice,  
4) Výbor pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů. 

Požádal všechny přítomné o nominaci vhodných kandidátů a kandidátek na členy výborů do 
29. dubna 2009, aby mohli být co nejdříve jmenováni. 
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Mgr. Jachanová Doleželová – navrhla zřídit zvláštní výbor pro otázku financování 
neziskových organizací anebo ji zařadit do působnosti všech navrhovaných výborů. 
JUDr. Zelenková – oba návrhy jsou možné, vhodnější se jeví druhý způsob, protože každý z 
výborů má lepší přehled o tom, co trápí neziskové organizace v jejich oblasti působení a kde 
je potřeba přidat.  
Mgr. Ferrarová – navrhla rozšířit působnost výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na 
ženách o obchodování s lidmi a do působnosti výboru pro institucionální zabezpečení rovných 
příležitostí žen a mužů přidat genderové rozpočtování. 
Miroslav Čermák – nabídl vhodné kandidátky náměstkyně hejtmanů zastupujících Asociaci 
krajů do výborů.  
Mgr. Ladmanová – navrhla do působnosti výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na 
ženách zařadit problematiku sexuálního násilí. 
Michael Kocáb – dal hlasovat o zřízení výborů: 

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách – 18 PRO, 1 Z 
Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života – 16 PRO, 3 Z 
Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice -  17 PRO, 2 Z 
Výbor pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů 15 PRO, 4 Z 

 

K bodu 6: Návrh na ustavení pracovní skupiny pro větší zapojení mužů do agendy 
rovných příležitostí žen a mužů  
 
Tento bod uvedl PhDr. Jára s tím, že je nutné motivovat muže pro podporu rovných 
příležitosti žen a mužů. Jednou možností je zařadit na program Rady témata, která muže 
zaujmou, další je rozvíjet dialog s muži a informační kampaně zaměřené na zapojení mužů do 
problematiky rovných příležitostí. 
Mgr. Sokačová – zeptala se, na čem by měla pracovní skupina pracovat. 
PhDr. Jára – inspirovat se materiály vydávanými v zahraničí a pak toto téma zviditelnit, např. 
ve vládní kampani. Tato PS by mohla být zařazena ve výboru pro sladění pracovního, 
soukromého a rodinného života. 
Mgr. Kolínská – dovede si představit tuto PS ve výboru, ale neví konkrétní náplň PS. 
Michael Kocáb – PS bude zařazena do výboru pro sladění pracovního, soukromého a 
rodinného života. Vítá tuto iniciativu. 

 

K bodu 7: Problematika mediace v péči o děti 
 
PhDr. Šišková – představila organizaci Asociace mediátorů. 
Dana Vrabcová – ve své presentaci (viz příloha 1) vysvětlila, co je to mediace a k čemu 
slouží. 
PhDr. Šišková – informovala o činnosti mediátorů, způsobech jejich práce a o jejich 
výsledcích. 

 

K bodu 8: Vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při prosazování 
rovnosti žen a mužů v resortu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
 
PhDr. Frýdová – r. 2008 byl nejpřínosnější, bylo to dáno osobou ministra Lišky, který 
prosazoval rovné příležitosti žen a mužů ve všech oblastech kompetence MŠMT. Informovala 
o dosažených úspěších v této oblasti, např. kampaň „Muži do škol“ prosazování genderové 
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rovnosti do výuky, do vzdělávacích programů pro učitele. Pokračovaly akce na podporu vědy 
a výzkumu, např. Cena ženy – vědkyně.  

 

K bodu 9: Vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při prosazování 
rovnosti žen a mužů v resortu ministerstva spravedlnosti 
 
Mgr. Hájková – informovala o akcích, které ministerstvo provádělo ve prospěch rovných 
příležitostí žen a mužů, zejména v legislativní oblasti. Uvedla, že resort je feminizovaný, muži 
nechtějí pracovat ve státní správě z důvodu nižších platů. Na nižších rozhodovacích pozicích 
je více žen, na vyšších zase mužů, celkově je situace vyrovnaná. 

 

K bodu 10: Informace zástupců/zástupkyň kraj ů o stavu rovných příležitostí žen a mužů 
v regionu  
 
Zástupci a zástupkyně krajů nevystoupili.. 

 

K bodu 11: Informace o činnosti Výboru pro rovné příležitosti žen a mužů v rodinném a 
pracovním životě a Výboru pro prevenci domácího násilí  
 
Mgr. Kolínská – všichni dostali písemně vyhodnocení činnosti Výboru pro rovné příležitosti 
v rodinném a pracovním životě. Předsedkyně výboru považovala přijetí prorodinného balíčku 
za stěžejní a pak činnost výboru utlumila. Připomněla, že do budoucna bude vhodné ustavit 
Radu vlády pro rodinu. 
 
Mgr. et Mgr. Špondrová – jako tajemnice výboru přednesla hodnocení Výboru pro prevenci 
domácího násilí (plný text v příloze 2). 

 

K bodu 12: Různé  

Nominace zástupce/zástupkyně Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 
Mezirezortní koordinační skupiny pro oblast boje proti obchodování s lidmi 

JUDr. Zelenková – uvedla, že na zástupce Rady byly členkami a členy dvě nominace – PhDr. 
Marvánová Vargová, ta je ale na mateřské dovolené, a nezisková organizace La Strada, která 
už svého zástupce v MKS má. Proto navrhuje pověřit Mgr. Kábrtovou ze sekretariátu Rady 
vlády pro rovné příležitosti žen a mužů zastupováním Rady v tomto orgánu do doby, než bude 
bude mít někdo jiný z Rady zájem o zapojení se do koordinační skupiny. 
Mgr. Sokačová – požádala o zviditelnění problémového postavení migrantů a o informaci 
ministerstvo vnitra, co chystají pro integraci cizinců, a pokud ano, o nutnosti zapracovat do 
materiálu genderové hledisko. Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů prostřednictvím 
svého sekretariátu zašle na MV ČR dopis se žádostí o tyto informace. 
Mgr. Jachanová Doleželová – požádala o předání textu diskusních vystoupení ČR na Komisi 
pro postavení žen v New Yorku. 
JUDr. Zelenková – uvedla, že ČR vystupovala na Komisi za Evropskou unii, diskusní 
příspěvky jsou pouze v angličtině a není problém je získat ze Stálé mise ČR při OSN a 
distribuovat. 
MUDr. Stehlíková – navrhla přibrat do výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na 
ženách pracovní skupinu magistrátu města Prahy k problematice obchodování s lidmi.  
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V závěru se členky a členové Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů rozloučili 
s ministrem Kocábem, poděkovali mu za jeho přínos k problematice a vyjádřili přesvědčení, 
že by se měl i nadále angažovat pro politiku rovných příležitostí žen a mužů. 
 

 

 

 

V Praze dne 21. května 2009 

Zapsal:  Ing. Vladimír Mašek  

Schválil: Michael Kocáb  

Zasláno všem členům a členkám Rady a všem přizvaným.             


