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Výroční zpráva Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů za rok 2009 
(podle závazné osnovy povinné části výroční zprávy poradního orgánu vlády – usnesení vlády 
č. 175 ze dne 20. února 2002) 
 
 

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů jako poradní orgán vlády pro rovné 
příležitosti mužů a žen byla zřízena usnesením vlády č. 1033 ze dne 10. října 2001. Statut 
Rady v příloze tohoto usnesení byl upraven usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 
a usnesením vlády ze dne 3. listopadu 2008 č. 1350. 

 
Hlavní činností Rady jako poradního orgánu vlády je zejména: 

 
• připravovat návrhy směřující k prosazování a dosažení rovných příležitostí pro ženy a 

muže, 
• projednávat a doporučovat vládě základní koncepční směry postupu vlády při prosazování 

rovných příležitostí pro ženy a muže, 
• koordinovat základní směry resortních koncepcí v oblasti rovných příležitostí pro ženy a 

muže, 
• stanovovat okruh priorit pro projekty resortů na podporu realizace rovných příležitostí 

pro ženy a muže, 
• identifikovat ve společnosti aktuální problémy v rovných příležitostech pro ženy a muže, 
• hodnotit efektivitu naplňování principu rovnosti žen a mužů. 

 
 

Rada má 29 členek a členů, kteří zastupují resorty, odbory, zaměstnavatele, občanskou 
a odbornou veřejnost. Jedním z  předpokladů k naplňování úkolů a cílů vládní politiky 
v oblasti rovných příležitostí žen a mužů je též zapojení široké veřejnosti včetně nevládních 
organizací, posilování vzájemné spolupráce státu a občanského sektoru a větší angažovanost 
sociálních partnerů.  

 
Podle statutu Rady je státní správa v Radě zastoupena členkami a členy na funkční 

úrovni náměstků ministra. Aktivní účastí osob na úrovni náměstků ministra v Radě se daří 
lépe a rychleji prosadit politiku rovných příležitostí do všech resortních politik. Usnesení 
vlády č. 456 ze dne 9. května 2001 všem ministrům uložilo s účinností od 1. ledna 2002 
zpracovat vlastní resortní programový dokument na prosazování rovných příležitostí žen 
a mužů v oblastech, které spadají do věcné působnosti jednotlivých resortů. Úspěšnost plnění 
stanovených cílů a úkolů každého resortu je pak posuzována rovněž na zasedáních Rady. 
Ukazuje se, že jednotlivé resorty díky tomu výrazně zkvalitnily svůj přístup k vytváření 
rovných příležitostí žen a mužů. 

 
Kromě členek a členů Rady jsou do činnosti Rady zapojeni i stálí hosté. Za účelem 

provázání činnosti Rady s představiteli územních samospráv dostali status stálých hostů Rady 
všichni hejtmani, primátor hl. m. Prahy a Asociace krajů. Prostřednictvím svých zástupců 
vysílaných na zasedání Rady přispívají k přenosu politiky rovných příležitostí do činnosti 
krajů. Postavení stálého hosta má dále zástupce Svazu měst a obcí ČR, zástupkyně 
podnikatelek a manažerek, zástupkyně České manažerské asociace, za Poslaneckou sněmovnu 
předsedkyně Stálé komise Poslanecké sněmovny pro rovné příležitosti Mgr. Soňa Marková a 
bývalé předsedkyně Rady Mgr. Anna Čurdová a MUDr. Džamila Stehlíková.  
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I nadále je pro Českou republiku charakteristické, že právní řád sice desetiletí uznává 
rovné příležitosti mužů a žen, např. právo na rovné odměňování mužů a žen za stejnou práci 
či práci stejné hodnoty, právo na rovné příležitosti žen a mužů při v rozhodovacích procesech, 
ale v reálném životě v mnoha společenských oblastech nedochází k naplnění principu rovných 
příležitostí mezi muži a ženami ve formě reálných rovných příležitostí. Rovněž veřejné 
mínění je poznamenáno dlouholetými stereotypy v nahlížení na roli ženy a roli muže 
ve společnosti. Základní prioritou v oblasti rovných příležitostí je proto podporovat naplnění 
principu rovných příležitostí mužů a žen v praxi, tj. zajistit tvorbu a výkon státní politiky 
v oblasti vytváření rovných příležitostí pro ženy a muže.  

 
 

I. Předsedkyně, předseda, členové a členky  
 

Předsedkyní Rady byla usnesením vlády č. 638 ze dne 11. června 2007 jmenována 
ministryně vlády ČR MUDr. Džamila Stehlíková. Tuto funkci zastávala do 31. ledna 2009. 
Následně byl usnesením vlády č. 194 ze dne 16. února 2009 do funkce předsedy Rady 
jmenován ministr pro lidská práva Michael Kocáb. Funkci místopředsedy Rady vykonával 
v celém období náměstek ministra práce a sociálních věcí MUDr. Marián Hošek.  

 
Složení Rady v roce 2009: 

 
Jméno Funkce 

v representované 
instituci 

Funkce 
v Radě 

Členem/
členkou 
Rady       
od 

Členem/
členkou 
Rady       
do 

Členství v prac. 
výborech, 
skupinách 

MUDr. Džamila Stehlíková ministryně vlády předsedkyně 12.6. 
2007 

23.1. 
2009 

- 

Michael Kocáb ministr vlády předseda 16.2. 
2009 

 - 

MUDr. Marián Hošek náměstek MPSV místopředseda 12.6. 
2007 

 - 

Ing. Marie Bílková vrchní ředitelka 
sekce MPSV 

členka 10.8. 
2007 

26.8. 
2009 

- 

Mgr. Lenka Ptáčková 
Melicharová 

náměstkyně MV členka 10.8. 
2007 

 Výbor pro sladění 
pracovního, 
soukromého a 
rodinného života 

JUDr. Vladimír Král I. náměstek MSp člen 10.8. 
2007 

30.6. 
2009 

- 

JUDr. Marek Görges náměstek MSp člen 10.9. 
2009 

 - 

doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr. náměstek MŠMT člen 16.5. 
2008 

31.1. 
2009 

- 

Mgr. Klára Laurenčíková náměstkyně MŠMT členka 16.3. 
2009 

 Výbor pro 
prevenci DN 

Ing. Martin Čermák, Ph.D. náměstek ministra a 
generální tajemník 
MZV 

člen 29.1. 
2008 

1.9.  
2009 

- 

Ing. Zdeňka Fidlerová pověřená výkonem 
práv a povinností 
náměstka MF 

členka 10.8. 
2007 

 Výbor pro sladění 
pracovního, 
soukromého a 
rodinného života  
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Ing František Padělek náměstek MO člen 10.9. 
2007 

 - 

Ing. Karel Tureček náměstek Mze člen 10.8. 
2007 

 - 

Mgr. Ivo Hartmann, MBA vrchní ředitel úseku 
MZdr 

člen 10.8. 
2007 

 
 

- 

Ing. Jan Litomiský zmocněnec vlády 
pro lidská práva 
 

člen 10.8. 
2007 

 - 

Ing. Jan Fischer, CSc. předseda ČSÚ člen 10.8. 
2007 

 - 

Danuše Machátová předsedkyně 
odborového svazu,  
předsedkyně výboru 
pro rovnost 
ČMKOS 
 

členka 10.8. 
2007 

 Výbor pro sladění 
pracovního, 
soukromého a 
rodinného života 

Ing. Jan Wiesner předseda KZPS  
předseda SČMVD 

člen 10.8. 
2007 

 Výbor pro sladění 
pracovního, 
soukromého a 
rodinného života 

PhDr. Branislava 
Marvánová Vargová 

KOORDONA – 
koalice organizací 
proti DN 

členka 10.8. 
2007 

 Výbor pro 
prevenci DN 

Mgr. Alexandra Jachanová 
Doleželová 

Česká ženská lobby členka 10.8. 
2007 

 Výbor pro sladění 
pracovního, 
soukromého a 
rodinného života, 
Výbor pro 
institucionální 
zabezpečení 
rovných 
příležitostí žen a 
mužů 

Mgr. Rut Kolínská Asociace pro rovné 
příležitosti 

členka 10.8. 
2007 

 předsedkyně 
Výboru pro 
sladění 
pracovního, 
soukromého a 
rodinného života 

Mgr. Monika Ladmanová Otevřená 
společnost, o.p.s 

členka 10.8. 
2007 

 Výbor pro sladění 
pracovního, 
soukromého a 
rodinného života 

PhDr. Martin Jára Liga otevřených 
mužů, o.s. 

člen 13.9. 
2007 

 Výbor pro sladění 
pracovního, 
soukromého a 
rodinného života, 
Výbor pro 
prevenci DN 

PhDr. Marie Čermáková ředitelka Sociolog. 
ústavu Akademie 
věd ČR 

členka 10.8. 
2007 

 Výbor pro sladění 
pracovního, 
soukromého a 
rodinného života 

Prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. Masarykova 
univerzita 
 

člen 14.8. 
2008 

 - 
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Mgr. Michal Uhl MŠMT člen 6.2. 
2008 

 Výbor pro sladění 
pracovního, 
soukromého a 
rodinného života, 
Výbor pro 
institucionální 
zabezpečení 
rovných 
příležitostí žen a 
mužů 

PhDr. Zdeňka Hajná, 
CSc. 

ČSŽ členka 25.7. 
2008 

 Výbor pro sladění 
pracovního, 
soukromého a 
rodinného života 

Mgr. Alena Králíková Slovak-Czech 
Women’s Fund 
 

členka 25.7. 
2008 

 - 

Mgr. Michaela 
Marksová-Tominová 

Asociace pro rovné 
příležitosti 

členka 25.7. 
2008 

 Výbor pro sladění 
pracovního, 
soukromého a 
rodinného života 

Mgr. Linda Sokačová Gender Studies, 
o.p.s. 

členka 25.7. 
2008 

 Výbor pro sladění 
pracovního, 
soukromého a 
rodinného života 

Ing. Petr Pavlík, Ph.D. 
 

FHS UK člen 8.12. 
2008 

 předseda Výboru 
pro institucionální 
zabezpečení 
rovných 
příležitostí žen a 
mužů 

 
II. Sekretariát Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 

 
Funkci sekretariátu Rady vykonávalo vedle své běžné agendy oddělení sekretariátu 

Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Ředitelkou sekretariátu byla v roce 2009 
vedoucí oddělení JUDr. Dagmar Zelenková, která v souladu s pokyny předsedkyně a posléze 
předsedy Rady řídila činnost sekretariátu a odpovídala za plnění jeho úkolů. Oddělení mělo ve 
sledovaném období celkem 5 funkčních míst (1 vedoucí + 4). V roce 2009 se uskutečnila tři 
zasedání Rady, dvě schůze Výboru pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a 
mužů, tři schůze Výboru pro prevenci domácího násilí, čtyři schůze Výboru pro vyrovnané 
zastoupení žen a mužů v politice a dvě schůze Výboru pro sladění pracovního, soukromého a 
rodinného života. Činnost sekretariátu Rady se s činností oddělení do značné míry prolíná a 
navzájem se doplňuje, její podíl variuje v závislosti na aktuální aktivitě Rady a jejích Výborů. 
V závěru roku bylo oddělení s ohledem na převažující část agendy přejmenováno na oddělení 
rovnosti žen a mužů. Oddělení odborně zabezpečovalo činnost Rady a jejích Výborů, 
zpracovávalo odborné podklady pro jednání Rady a Výborů na základě pokynů 
předsedkyně/předsedy Rady a předsedkyň/předsedy výborů, soustřeďovalo podklady a 
informace potřebné pro činnost Rady i Výborů. Na základě usnesení Rady oddělení 
zpracovalo dvě doporučení Rady pro jednání vlády. První doporučení se týkalo zapracování 
problematiky rovných příležitostí pro ženy a muže do hlavních oblastí dotační politiky, druhé 
doporučení se týkalo doplnění statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Dále 
oddělení administrativně a organizačně zajišťovalo konkrétní činnost Rady i Výborů a 
aktualizovalo informace o činnosti Rady a Výborů zveřejněné na internetu.  
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 III.  P řehled činnosti 
 

• V roce 2009 se v souladu se statutem uskutečnila tři zasedání Rady vlády pro rovné 
příležitosti žen a mužů. 

První zasedání Rady se uskutečnilo 21. ledna 2009. Program zasedání: 

1. Zahájení, schválení navrženého programu. 
2. Úkoly českého předsednictví Rady Evropské unie v oblasti rovných příležitostí žen a 

mužů. 
3. Účast žen v politice. 
4. Nominace zástupce/zástupkyně Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Mezirezortní 

koordinační skupiny pro oblast boje proti obchodování s lidmi. 
5. Různé. 

Rada se zabývala úkoly českého předsednictví Rady Evropské unie v oblasti rovných 
příležitostí žen a mužů. Ministryně vlády a předsedkyně Rady vlády pro rovné příležitosti žen 
a mužů MUDr. Džamila Stehlíková dále seznámila přítomné s výsledky průzkumu mezi 
začínajícími komunálními političkami napříč politickým spektrem a zároveň mezi političkami 
Parlamentu. 

Ředitelka neziskové organizace Fórum 50% Ing. L. Bennerová prezentovala aktivity 
své organizace, která je velice aktivní v oblasti účasti žen v politice. Rada označila nedostatek 
žen v rozhodovacích procesech, zejména v politice, jako klíčový problém, kterým se bude 
v nadcházejícím období intenzivně zabývat. 

Vzhledem ke stížnostem nestátních neziskových organizací na jejich nedostatečné 
financování se Rada rozhodla zabývat se na některé z příštích zasedání Rady otázkou 
dotačních programů. 

Druhé zasedání Rady se uskutečnilo 22. dubna 2009. Program zasedání: 

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. 
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Rada schválila plán práce na rok 2009 a výroční zprávu za rok 2008. Velmi 
diskutovanou otázkou bylo financování nestátních neziskových organizací. Vedoucí oddělení 
sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Mgr. Kateřina Manová seznámila 
členky a členy Rady se záměrem zákona o veřejně prospěšných organizacích. 

Rada projednala a schválila návrhy na ustavení nových výborů: 

1. Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života, 
2. Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice,  
3. Výbor pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů. 

Dále se Rada zabývala problematikou mediace v péči o děti, plněním resortních plánů 
pro prosazování rovných příležitostí žen a mužů na ministerstvu spravedlnosti a školství, 
mládeže a tělovýchovy. 

Rada se rozhodla doporučit vládě rozšířit oblasti státní dotační politiky podporu 
nestátních neziskových organizací, které se zabývají rovnými příležitostmi žen a mužů a 
rozšířit v tomto ohledu pravomoci Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. 

Třetí zasedání Rady se uskutečnilo 20. října 2009. Program zasedání: 

1. Zahájení, schválení navrženého programu. 
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.  

Rada se zabývala návrhem předsedy Rady o návrhu změny volebního zákona k 30% 
zastoupení žen na kandidátních listinách a vyjádřila mu podporu. 

Dále Rada vyslechla informace o plnění priorit a postupů při prosazování rovných 
příležitostí žen a mužů v resortech financí a práce a sociálních věcí. Hosté z kraje Vysočina a 
Plzeňského kraje informovali o aktivitách regionů v oblasti rovných příležitostí žen a mužů. 
O činnosti jednotlivých výborů Rady od posledního zasedání Rady informovali předseda a 
předsedkyně výborů. 

Se situací žen ve vědě byla Rada seznámena v prezentaci Sociologického ústavu. Rada 
schválila usnesení k podpoře návrhu předsedy Rady ke změně volebního zákona: 

„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 
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 podporovat.“ 
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V roce 2009 pokračovala činnost Výboru pro prevenci domácího násilí a byla zahájena 
činnost nových výborů: Výboru pro slaďování pracovního, soukromého a rodinného života, 
Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a Výboru pro institucionální 
zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů. 

 

Výbor pro prevenci domácího násilí 

 Hlavní činností Výboru bylo vypracování Akčního plánu prevence a boje proti 
domácímu násilí, který by vycházel ze zahraničních doporučení a zároveň reflektoval situaci 
v ČR, vypracování podnětu ke vzniku instituce utajených azylových domů a odpovídajících 
standardů, vytvoření standardů pro poskytování služeb obětem domácího násilí a vytvoření 
preventivních a léčebných programů pro násilníky. K tomu byly ustaveny tři pracovní 
skupiny: 
• pracovní skupina k národnímu akčnímu plánu – k vypracování plánu prevence domácího 

násilí.  
• pracovní skupina k problematice utajených azylových domů – k vypracování a podání 

podnětu ke vzniku speciální instituce utajených azylových domů, včetně odpovídajících 
standardů, a v tomto ohledu dále jménem Rady jednat s Ministerstvem práce a sociálních 
věcí.  

• pracovní skupina k problematice domácího násilí – pro spolupráci s Ministerstvem 
spravedlnosti na rekodifikaci trestního práva procesního s cílem posílit právní ochranu 
obětí domácího násilí.  

 Předsedkyní Výboru byla v roce 2009 Mgr. Jindřiška Krpálková z Arcidiecézní 
charity Praha. Místopředsedkyní byla Mgr. Klára Laurenčíková, náměstkyně 
ministra/ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, místopředsedou Mgr. Jan Potměšil 
ze Svazu měst a obcí. Výbor pro prevenci domácího násilí si vytyčil jako svůj cíl dokončit 
v roce 2009 národní strategii pro boj proti domácímu násilí a meziresortní koordinaci pro 
naplňování této strategie. Výbor sleduje statistickou evidenci různých forem domácího násilí, 
navrhuje potřebné legislativní kroky, podporuje vzdělávání profesionálů, kteří přicházejí 
do styku s oběťmi domácího násilí. Výbor pro prevenci domácího násilí se v roce 2009 dále 
zabýval kampaní Rady Evropy proti násilí na ženách a problematikou intervenčních center 
pro osoby ohrožené domácím násilím. 

 

 Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života 

 Hlavním cílem Výboru je předkládat Radě návrhy opatření směřujících k odstraňování 
překážek a k vytváření podmínek v oblasti slaďování pracovního, soukromého a rodinného 
života a spolupracovat s orgány veřejné správy (státní správy a územní samosprávy), 
odbornou veřejností a nestátními neziskovými organizacemi za účelem koordinace postupů 
v oblasti slaďování pracovního, soukromého a rodinného života. Předsedkyní výboru byla 
v roce 2009 prezidentka Mateřských center Rut Kolínská. Místopředsedkyní Mgr. Linda 
Sokačová, ředitelka Gender Studies, o.p.s. a místopředsedou PhDr. Martin Jára, ředitel Ligy 
otevřených mužů, o. s. 

 Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života navázal na činnost 
Výboru pro rovné příležitosti žen a mužů v rodinném a pracovním životě. V roce 2009 
pro svou činnost zřídil dvě pracovní skupiny: 

1. LEGATO  – Legislativní podpora aktivního otcovství 
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Pracovní skupina, které předsedal Martin Jára, se sešla dvakrát a pracovala na podnětech 
legislativních úprav, které by měly usnadnit větší zapojení otců v péči o děti a domácnost.   

2. Koncepce rodinné politiky 

Pracovní skupina, které předsedala Linda Sokačová, si stanovila jako hlavní cíl zaměřit se 
na prosazování komplexního řešení prorodinné politiky. 

 

Obě pracovní skupiny úzce spolupracovaly. Výsledkem jejich činnosti pak byly dva 
podněty pro Radu vlády pro rovné příležitosti žen a mužů s tím, že je předloží Radě na 
prvním zasedání Rady v roce 2010. Konkrétně šlo o:  

1) Doporučení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů k přijetí legislativních 
opatření směřující k podpoře částečných úvazků a práce z domova. 

2) Doporučení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů k potřebě řešit nerovné 
podmínky pro rodiče pobírající rodičovský příspěvek. 

Členky a členové Výboru se na svých jednáních zabývali rovněž Barcelonskými cíli 
stanovenými Radou EU a průběžně sledovali vývoj realizace systémového řešení agendy péče 
o děti do tří let převedením do gesce MŠMT.  
 

 Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice  

 Hlavním cílem Výboru je předkládat Radě návrhy opatření směřujících k odstraňování 
překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice, 
spolupracovat s orgány veřejné správy (státní správy a územní samosprávy), politickými 
stranami, odbornou veřejností a nestátními neziskovými organizacemi za účelem koordinace 
postupů v oblasti rovných příležitostí žen a mužů v politice. Předsedkyní Výboru byla v roce 
2009 MUDr. Džamila Stehlíková, místopředsedkyní Mgr. Jana Smiggels Kavková, ředitelka 
Fórum 50% a PhDr. Hana Havelková, Ph.D., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy.  

Výbor se zabývá institucionálními, politickými a společenskými možnostmi prosazování 
vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice.  

 
Výbor se intenzivně věnuval otázce zákonného ukotvení legislativních kvót 

pro obsazování volebních kandidátních listin, jehož zpracování a předložení vládě bylo 
uloženo ministrovi vnitra a později ministrovi pro lidská práva. Výbor v průběhu 
legislativních prací podrobně celý materiál připomínkoval a na svém jednání 27. listopadu 
2009 k němu přijal několik doporučení: 

 
• Výbor považuje návrh zákona za ústavně konformní, a proto považuje změny Ústavy a 

LZPS za nadbytečné. 
• Výbor nedoporučuje finanční bonifikaci za dodržení pravidla o minimálním 30ti% 

podílu jak žen, tak mužů mezi zvolenými osobami. 
• Výbor doporučuje zachovat povinnost, aby na kandidátní listině bylo alespoň 30% 

osob méně zastoupeného pohlaví, přičemž v každé po sobě následující trojici bude 
alespoň 1 osoba méně zastoupeného pohlaví a současně na prvních dvou místech 
kandidátní listiny musí být zastoupen muž i žena. Pokud tyto podmínky nebudou 
splněny, kandidátní listina nebude přijata. 

 Výbor pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů  
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Hlavním cílem Výboru je předkládat Radě návrhy opatření směřujících k zajištění 
institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů,  spolupracovat s orgány 
veřejné správy (státní správy a územní samosprávy), odbornou veřejností a nestátními 
neziskovými organizacemi za účelem koordinace postupů v oblasti zajišťování 
institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů. Předsedou Výboru byl v roce 
2009 Ing. Petr Pavlík, Ph.D., místopředsedkyní Mgr. Eva Ferrarová a místopředsedou Mgr. 
Michal Uhl. 

Výbor se poprvé sešel na ustavující schůzi dne 6. října 2009 a podruhé 1. prosince 2009. 
Vypracoval šest podnětů pro Radu vlády pro rovné příležitosti žen a mužů s tím, že je 
předloží Radě na prvním zasedání Rady v roce 2010. Konkrétně šlo o:  

1) Doporučení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů k potřebě řešit téma 
genderové rovnosti v grantových výzvách z Evropských strukturálních fondů;  

2) Doporučení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů vládě, aby věnovala 
problematice genderové rovnosti ve vědě a výzkumu pozornost tím, že se přihlásí k potřebě 
řešit téma genderové rovnosti ve vědě a výzkumu v ČR na úrovni státních orgánů a bude 
prostřednictvím předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace řešit téma genderové rovnosti ve 
vědě;  

3) Doporučení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů k vypsání samostatné výzvy 
z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) určené obcím II. a III. typu a krajům na 
financování zavedení standardů rovnosti žen a mužů do práce orgánů samosprávy a jim 
podřízených organizací;  

4) Doporučení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů k doplnění vzorových statutů 
poradních orgánů vlády navrženým způsobem, který povede k vyváženému zastoupení žen a 
mužů v těchto poradních orgánech;  

5) Doporučení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů k vyjádření podpory městům, 
obcím a krajům České republiky k přijetí Evropské charty za rovnost žen a mužů na úrovni 
měst a obcí a implementaci opatření obsažených v tomto dokumentu;  

6) Návrh na udělení statusu stálých hostů pracovníkům ministerstev, jejichž pracovní 
náplň tvoří problematika rovnosti žen a mužů (Gender Focal Point).  

 

 Odborná dlouhodobá činnost oddělení rovnosti žen a mužů i odborná a administrativní 
činnost zaměřená pouze na Radu vlády pro rovné příležitosti žen a mužů se prolínají a jsou 
vzájemně provázány. Činnost oddělení je zaměřena zejména na přípravu návrhu národního 
akčního plánu pro rovné příležitosti žen a mužů „Priority a postupy vlády při prosazování 
rovnosti žen a mužů“ a jejich vyhodnocování. Významnou část práce oddělení tvoří 
zapracování rovných příležitostí žen a mužů do právních předpisů, zejména implementace 
genderových směrnic EU, ale i aktivní podíl na tvorbě eurolegislativy. Dále pak oddělení 
rozvíjí spolupráci s pracovníky jednotlivých resortů, kteří jsou pověřeni genderovou 
problematikou, a koordinuje jejich činnost. Nedílnou součástí činnosti je i spolupráce 
s odborovými a zaměstnavatelskými svazy a s nestátními neziskovými organizacemi. S 
ohledem na potřebu poskytovat veřejnosti informace o problematice rovných příležitostí žen a 
mužů, zpracovává oddělení rovnosti žen a mužů pro širokou veřejnost též odborné publikace 
(příručky) k jednotlivým problémům a zveřejňuje aktuální informace z činnosti Rady i 
oddělení. Rovněž se podílí na přípravě a vydávání statistických publikací určených pro 
nejširší veřejnost. V rámci veřejné diskuse byly v roce 2009 rozeslány všem středním školám 
publikace Ženy a muži v datech, které kromě statistických údajů obsahují vysvětlení mnoha 
pojmů z oblasti problematiky rovných příležitostí žen a mužů.  

 S Radou vlády pro rovné příležitosti žen a mužů v roce 2009 spolupracovaly všechny 
resorty, zástupci odborových svazů a zaměstnavatelů a nestátní neziskové organizace, např. 
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Asociace pro rovné příležitosti, Česká ženská lobby, Český svaz žen, Gender Studies, Liga 
otevřených mužů a Fórum 50%. Zlepšila se rovněž spolupráce Rady a zástupců regionů, 
rozšířila se spolupráce s akademickou sférou, zejména s Fakultou humanitních studií 
Univerzity Karlovy. 

Z činnosti Rady vzešla za rok 2009 dvě doporučení vládě. První bylo doporučení 
k zapracování problematiky rovných příležitostí pro ženy a muže do hlavních oblastí dotační 
politiky, druhé doporučení se týkalo doplnění statutu Rady vlády pro nestátní neziskové 
organizace. 

 

 IV. Výstupy   

 Na internetu na webových stránkách Úřadu vlády ČR je dostupná stránka Rady vlády 
pro rovné příležitosti žen a mužů1. Jsou zde informace o činnosti Rady a jejích Výborů, jejich 
členech a členkách, záznamy z jednání Rady a výborů, dokumenty týkající se Rady a Výborů 
(např. statut, jednací řád, plán práce, relevantní usnesení vlády). 

 Rok 2009 pro Radu vlády pro rovné příležitosti žen a mužů byl rokem, v němž 
pokračovala ve své úspěšné činnosti. Podařilo se prohloubit a zintenzívnit práci jednotlivých 
ministerstev při prosazování rovných příležitostí žen a mužů a důsledněji se zabývat oblastí 
přípravy a vyhodnocováním priorit a postupů resortů při prosazování rovných příležitostí žen 
a mužů. Rozvíjela se spolupráce s podnikatelským sektorem i regiony. Díky práci ve 
výborech a pracovních skupinách se podařilo rozšířit spolupráci s nestátními neziskovými 
organizacemi. V dalším období je potřeba najít způsob, jak nestátní neziskové organizace 
podpořit v jejich činnosti a také jak více presentovat činnost Rady na veřejnosti. 

 Z hlediska mediálních aktivit předseda i místopředseda Rady a někteří další členové 
Rady vystoupili k problematice rovných příležitostí žen a mužů v televizi a rozhlasu, 
zúčastnili se konferencí, seminářů a besed, poskytli rozhovory novinářům, zveřejnili články 
v tisku a vystupovali na tiskových konferencích.  

 Vláda   

Druh výstupu  Počet 
celkem  

Vzala 
na 
vědomí  

Schválila 
usnesením  Odmítla  

Zpráva pro vládu ČR      
Zpráva pro mezinárodní instituce      
Informace pro vládu ČR  2 2   
Návrh nelegislativních opatření  2*    
Návrh legislativních změn      
Připomínky k návrhu zákona  1**    
Jiný - uveďte      
Jiný - uveďte      

* jedno doporučení Rady bylo staženo, druhé je v řešení 

** p řipomínky k návrhům změn volebních zákonů 

 

                                                 
1 http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rada-pro-rovne-prilezitosti/uvod-29829/ 
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 V. Rozdělení dotací 

 Netýká se Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. 

 VI. Zahrani čí 

 Zahraniční aktivity v oblasti rovnosti žen a mužů, zejména zapojení České republiky do 
činnosti v rámci OSN, Rady Evropy a EU, zajišťuje vzhledem k mezivládní povaze této 
činnosti oddělení rovnosti  žen a mužů. Rada prostřednictvím svého sekretariátu navázala 
kontakty s sítí institucí zabývajících se rovností žen a mužů v Evropské unii a plánuje 
rozšíření spolupráce s Evropským institutem pro rovnost žen a mužů (agentura EU se sídlem 
ve Vilniusu). 

 9. listopadu 2009 se předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí Mgr. Jindřiška 
Krpálková zúčastnila předsednické konference SE PRES s názvem Potírání mužského násilí 
na ženách.  

 

 VII. Výdaje v K č za sledovaný rok 

 Náklady na činnost oddělení rovnosti žen a mužů, a v tomto rámci na činnost Rady 
vlády pro rovné příležitosti žen a mužů byly v roce 2009 hrazeny z  rozpočtu Úřadu vlády. 
Jak již bylo uvedeno, funkci sekretariátu Rady vykonává oddělení rovnosti žen a mužů 
v rámci své běžné agendy. Náklady na činnost samotné Rady není možné vyčíslit odděleně od 
nákladů na činnost oddělení. Úřad vlády prostřednictvím běžných provozních výdajů hradil 
platy zaměstnanců, povinné pojistné, spotřebu materiálu pro administrativní činnost, 
výpočetní techniku, telefony apod. bez účetního rozlišení, zda šlo o činnost ve prospěch Rady 
nebo Úřadu vlády. Kromě výdajů podle tabulky níže byly další výdaje na překlady ve výši 
78016,- Kč, za služby polygrafie 26047,56 Kč, a za individuální a skupinovou jazykovou 
výuku, školení editorů, BOZP a PO, školení k veřejným zakázkám ve výši 132372,- Kč. 
Jednání Rady (i jejích výborů a pracovních skupin) se konala v zařízeních Úřadu vlády.  

 Členky a členové Rady nemají nárok na odměnu za výkon funkce, jedná se o veřejnou 
funkci. 

Mzdy a platy zaměstnanců  2181230 
Povinné pojistné  738711 
Výdaje na tuzemské služební cesty2  0 
Výdaje na zahraniční služební cesty  729191 
Odměny členům PPOV (ne zaměstnancům sekretariátu)  0 
Cestovné členů, případně expertů  0 
Externí zakázky sledované podle PPOV celkem  0 

OON - DPP  0 
OON – DPČ (včetně povinného pojistného)  0 

z 
toho  

fakturované  0 
Telefony  25259,40 
Pohoštění celkem  18678,45 

limit pro sekretariát  4709 
z toho  

mimo limit sekretariátu  13969,45 
Jiné přímo zjistitelné výdaje (uveďte mimo tabulku)  

                                                 
2 Do nákladů na služební cesty zahrnout cenu užití hromadné dopravy, využití služebních automobilů, diety a 
ubytování 
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Účelově přidělené prostředky   

 

Počet zaměstnanců podle 
platových tříd k 31. 12. 
sledovaného roku  

z toho na 
část. úvazek  

Celkem  5  
plat. tř. 13  2 0 
             14  3 0 
             15    

 
VIII. Plán činnosti Rady na rok 2010  

 
Návrh plánu práce Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů na rok 2010 byl 

projednán, doplněn a schválen na zasedání Rady dne 23. února 2010. 
 

Schválený plán práce Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů na rok 2010 

Termíny zasedání Rady: 

23. února 2010 

duben/květen 2010 

podzim 2010 (konec září/říjen) 

 

Témata a úkoly: 

1. vyhodnocení Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí žen a mužů a 
návrhy nových opatření, podle rozhodnutí Rady podrobné projednání a vyhodnocení 
opatření na dílčích úsecích; 

2. vyhodnocení činnosti Výborů Rady, projednávání podnětů Výborů; 

3. projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti Rady za rok 2009; 

4. vyhodnocení funkčnosti stávajícího Statutu a Jednacího řádu Rady a statutů výborů Rady, 
v návaznosti na vyhodnocení eventuelně příprava novelizovaného znění dokumentů; 

5. vytvoření národní součásti koordinovaného systému EU pro potírání násilí na ženách, 
v návaznosti na Závěry Rady EU (přijetí plánováno v březnu 2010) – přípravná fáze: 
zmapování současného stavu problematiky na úrovni ČR, stávajících strategií, kapacit a 
potřeb; přípravné práce na tvorbě indikátorů EU; 

6. příprava účasti delegace ČR na 7. ministerské konferenci Rady Evropy k rovnosti žen a 
mužů: „GENDER EQUALITY: BRIDGING THE GAP BETWEEN DE JURE AND DE 
FACTO EQUALITY”, Baku, 24.-25. května 2010; 

7. příprava obhajoby (spojené) 4. a 5. Periodické zprávy ČR o plnění Úmluvy o odstranění 
všech forem diskriminace žen, OSN, Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen, 
Ženeva, 47. zasedání ve dnech 4. - 22. října 2010; 

8. posílení spolupráce s Evropským institutem pro rovnost žen a mužů (agentura EU) se 
sídlem ve Vilniusu; 

9. posílení spolupráce s Veřejným ochráncem práv jako tzv. Equality Body; 
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10. posilování vztahů s veřejností (public relations) formou tiskových konferencí po jednání 
Rady, semináři, konferencemi, vystoupeními v rozhlase a TV apod. 

 
 
 
 
*** 
  

Výroční zpráva za rok 2009 byla schválena Radou pro rovné příležitosti žen 
a mužů per rollam dne 19. května 2010. 


