
Rada vlády pro rovné p íležitosti žen a muž
Sekretariát

Záznam ze zasedání

Rady vlády pro rovné p íležitosti žen a muž  dne 7. ervna 2005

Datum a místo zasedání: 7. ervna 2005, úterý, budova MPSV Na Po í ním právu 

1, Praha 2, zasedací místnost Klub (od 9: 00 do 11: 00 hod.) 

Program zasedání:

1. Zahájení, schválení navrženého programu vyjma bod  2, 5, 6 a 7, které byly
p e azeny na p íští zasedání  Rady, odsouhlasení záznamu ze zasedání Rady 
ze dne 18. ledna 2005.

2. Informace ze 49. zasedání Komise OSN pro postavení žen (28. 2. – 11. 3. 
2005 v New Yorku) o pln ní Pekingské ak ní platformy po 10ti letech 
(Peking+10).

3. Informace Ministerstva vnitra o komunitárním programu DAPHNE II (2004 – 
2008).

4. Informace z práce pracovní skupiny pro rodinu a rovné p íležitosti.
5. Informace z práce pracovní skupiny pro zlepšení práce Rady vlády pro rovné 

p íležitosti žen a muž .
6. Informace o innosti zástupky  Rady vlády v monitorovacích výborech p i

MPSV (Opera ní program rozvoje lidských zdroj , EQUAL, JPD3).
7. R zné

- Návrhy lenek a len  Rady na doporu ení vlád
- Informace o návrhu na ízení Evropského Parlamentu a Rady o z ízení

Evropského institutu pro rovné postavení žen a muž .

P ítomní lenové a lenky, p ípadn  jejich zástupci a zástupkyn  s hlasovacím
právem:   p edsedkyn  Rady Mgr. Anna urdová (poslankyn  PSP R), PhDr. 
Geraldina Palov íková, CSc. za RNDr. Josefa Postráneckého (nám. MV),  Mgr. 
Bronislava Jonitová za Ing. Jaroslavu P ibylovou (nám. MO), Ing. Stanislav Drápal 
(místop edseda SÚ), Danuše Machátová ( MKOS), JUDr. M. Zvolská za Ing. Jana 
Wiesnera (p edsedu S MVD), Mgr. Michaela Marksová (místop edsedkyn  Asociace
pro rovné p íležitosti), PhDr. Eliška Janšová (tajemnice Asociace pro rovné 
p íležitosti), Mgr. Rut Kolínská (Sí  mate ských center), PhDr. Marie ermáková
( editelka Sociologického ústavu AV R), PhDr. Hana Frýdová za PaedDr. Jaroslava
Müllnera (nám. MŠMT), Mgr. Jitka Vernerová za Ing. Miroslava Tomana, CSc. (nám 
MZe).

Omluvení lenové a lenky: JUDr. estmír Sajda, MBA (nám. MPSV), MUDr.
Marián Hošek (nám. MPSV), RNDr. Josef Postránecký (nám. MV), PaedDr. Jaroslav 
Müllner (nám. MŠMT), Ing. Miroslav Toman, CSc. (nám. MZe), Ing. Ladislav Zelinka
(nám. MF), Ing. Jaroslava P ibylová (nám. MO), Mgr. Ivana Hana íková (nám MMR),
ThMgr. Svatopluk Karásek (zmocn nec vlády pro lidská práva), Ing. Jan Wiesner
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(p edseda S MVD), Doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA (nám MZV), PhDr. Zde ka
Hajná (p edsedkyn SŽ).

Neomluvení lenové a lenky: JUDr. Marie Bohá ová (místop edsedkyn  UKŽ). 

Ostatní zástupci len  (bez hlasovacího práva): PaedDr. Vilém Buriánek (za Ing.
Ladislava Zelinku nám. min. MF), PhDr. Ji ina Radová (za PhDr. Zde ku Hajnou 

SŽ), Mgr. Klára Barešová (za Mgr. Ivanu Hana íkovou vrchní editelku sekce 
MMR).

P ítomní stálí hosté, zástupci stálých host  (za hejtmany, primátora hl. m.
Prahy a Svaz m st a obcí R): PhDr. Iva Kumperová (Plze ský kraj), Bc. Anna 
Knopová (Liberecký kraj), Mgr. Marta Klimecká (Zlínský kraj), Eva Žampachová
(Ústecký kraj), Ing. Petra Nováková (Karlovarský kraj), Michal Polá ek (Olomoucký
kraj), Mgr., Bc. Jana Smetanová (Pardubický kraj), Mgr. Dagmar Plachá (Svaz m st
a obcí R), PhDr. Lenka Tomešová (Asociace podnikatelek a manažerek). 

P ítomní hosté: PhDr. Kate ina Niklová (MF), Mgr. Helena Knoblochová (Asociace
podnikatelek a manažerek), Daniela Mustilová (MZV). 

1. Zahájení, schválení navrženého programu

Z 20 sou asných len  a lenek Rady bylo na po átku zasedání Rady p ítomno 7 
len  a lenek, 5 zástupc len  a lenek s hlasovacím právem a 3 zástupci len  a 
lenek bez hlasovacího práva. Celkem bylo p ítomno 12 osob s hlasovacím právem. 

Rada byla usnášeníschopná.

Mgr. urdová uvítala nového stálého hosta Rady paní PhDr. Lenku Tomešovou 
z Asociace podnikatelek a manažerek. 

Bylo navrženo vypušt ní bod  2, 5, 6 a 7 návrhu programu z d vodu nep ítomnosti
nám stka ministra práce a sociálních v cí, nám stkyn  ministra obrany, nám stka
ministra vnitra a nám stka ministra financí, se kterými m ly být projednány priority 
jejich resort  a Priority a postupy vlády p i prosazování rovnosti žen a muž  za rok 
2004. Program zasedání s vypušt ním bod  2, 5, 6 a 7 byl schválen hlasováním: 12 
– ANO/ 0 – NE/ 0 – Z. 

Mgr. urdová dala hlasovat o schválení návrhu záznamu z jednání Rady ze dne 18.
ledna 2005: 12 – ANO/ 0 – NE/ 0 – Z. 

2. Informace ze 49. zasedání Komise OSN o postavení žen (28. 2. – 11. 3. 2005 
v New Yorku) o pln ní Pekingské ak ní platformy po 10ti letech (Peking + 10)

Rada vzala informaci (viz p íloha . 1) na v domí hlasováním: 12 – ANO/ 0 – NE/
0 – Z. 

3. Informace Ministerstva vnitra o komunitárním programu DAPHNE II (2004 –
2008).

PhDr. Palov íková, CSc. stru n  doplnila písemnou informaci (viz. p íloha . 2) o 
komunitárním programu DAPHNE II (2004 – 2008). 

Mgr. Kolínská vznesla dotaz na vztah programu DAPHNE II k nestátním neziskovým 
organizacím.
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PhDr. Palov íková, CSc. informovala, že je t eba konzultace s odborem prevence
kriminality, nicmén , že spole ná témata jsou.

4. Informace z práce pracovní skupiny pro rodinu a rovné p íležitosti

Mgr. Kolínská podala informaci, že pracovní skupina pro rodinu a rovné p íležitosti se 
sešla koncem dubna 2005 a ešila, jak dobré p íklady z ciziny aplikovat na podmínky 
v R. Jako konkrétní p íklad uvedla zákon o matrikách, který existuje, ale výklad 
zákona o matrikách je individuální dle jednotlivých matri ních odd lení. Dále uvedla
informaci o situaci student -rodi . Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy dalo 
najevo ochotu zjistit po ty student -rodi  a sou asné podmínky, které pro n  st ední
a vysoké školy vytvá ejí.

Paní Plachá nabídla pomoc p i ší ení informací (v otázce matrik) na m sta a obce.

Mgr. Kolínská informovala, že neú inn jší je vy ídit konkrétní p ípad s konkrétní
matrikou a p ípadové studie rozší it po obcích. 

Mgr. Marksová vznesla dotaz na zástupkyni MŠMT, jestli by nešlo ud lat n jaký
pokyn, nebo doporu ení, jímž by se ošet ily p ípady student / studentek (SŠ, VŠ) – 
rodi .

PhDr. Frýdová uvedla, že je nutné dát tento návrh ke zvážení. 

Mgr. urdová jménem Rady požádala zástupkyni MŠMT, aby zapo alo jednání o 
vytvá ení podmínek pro studenty/ studentky (SŠ, VŠ) rodi e a informovalo Radu o
dalším vývoji v této problematice.

Mgr. urdová dala hlasovat o obou záv rech Rady sou asn . Oba záv ry Rady byla 
p ijata hlasováním: 12 – ANO/ 0 – NE/ 0 – Z. 

5. Informace z práce pracovní skupiny pro zlepšení práce Rady vlády pro rovné
p íležitosti žen a muž .

Mgr. urdová podala informaci o setkání pracovní skupiny v lednu 2005, které m lo
za úkol dát nový impuls a sm r práci Rady. Na každém ministerstvu by m la být
vypracována zpráva, která by revidovala a analyzovala, co bylo vykonáno a byl by 
vždy vyty en 1 st žejní úkol s ohledem na p íslušné ministerstvo. Dále Mgr. urdová
informovala o situaci na MK. Rovn ž sd lila, že zástupci Rady by se m li sejít se
zástupci kraj  a politickou reprezentací v oblasti rovnosti žen a muž . Dále se Mgr. 

urdová zmínila o pot eb erpat nám ty na doporu ení vlád  z mezinárodních
dokument , dokument  Rady EU a EK p i napl ování rovnosti žen a muž  v R.
Skupina se op t sejde ješt  do p íštího zasedání Rady v zá í 2005. 

PhDr. Palov íková, CSc. pod kovala za iniciativu otev ít diskusi sm rem ke kraj m a
informovala, že p i snaze klást dotazy na kraje ohledn  pomoci ob tem domácího
násilí byly odezvy tristní. 
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PhDr. Janšová sd lila, že zástupci kraj  a hejtmani se na Rad  objevují velmi 
sporadicky a proto se p imlouvá za sch zku s hejtmany. 

Mgr. urdová sd lila, že zasedání Rady se zú astnili zástupci 7 kraj  a proto by
cht la požádat o písemnou informaci o stavu napl ování rovných p íležitostí žen a 
muž  v rámci jednotlivých kraj .

Pan Polá ek informoval, že hejtmani a zástupci kraj  se pravideln  scházejí, proto by 
bylo možná vhodn jší vyslat lena Rady na jednání hejtman  a prezentovat na 
tomto  jednání problematiku rovnosti žen a muž .

Mgr. urdová sd lila, že sekretariát Rady požádá  Asociaci Kraj R, aby p izvala
lena/ lenku Rady k prezentování problematiky napl ování rovnosti žen a muž  na 

svém zasedání. Mgr. urdová dala o tomto záv ru Rady hlasovat: 12 – ANO/ 0 – 
NE/ 0 – Z. 

6. Informace o innosti zástupky  Rady vlády v monitorovacích výborech p i
MPSV (Opera ní program rozvoje lidských zdroj , EQUAL, JPD3)

PhDr. Janšová podala krátkou informaci o práci monitorovacího výboru JPD3. 

Mgr. Marksová informovala stru n  o fungování monitorovacího výboru EQUAL. 

Mgr. urdová krátce informovala o zasedání monitorovacího výboru OP RLZ. 

Mgr. urdová otev ela diskusi k tomuto tématu a uložila lenkám Rady za azeným
v monitorovacích výborech do p íštího zasedání Rady zpracovat písemnou informaci 
o fungování jednotlivých monitorovacích výbor .

7. R zné - Informace o návrhu na ízení Evropského Parlamentu a Rady o 
z ízení Evropského institutu pro rovné postavení žen a muž .

Mgr. urdová podala informaci o návrhu na ízení Evropského Parlamentu a Rady o 
z ízení Evropského institutu pro rovné postavení žen a muž . Vláda podpo ila úsilí
získat sídlo institutu. Dle sd lení Mgr. urdové prioritou je získání sídla institutu pro 
v du a výzkum (ETI) a získání sídla Evropského institutu pro rovné postavení žen a 
muž   (EGI) je až na druhém míst . Senát nepodpo il aktivitu pro získání sídla EGI. 
Mgr. urdová dále  informovala, že o umíst ní sídla EGI požádalo 5 zemí, které tvrd
bojují za umíst ní sídla institutu práv  v té které dané zemi.  Dne 8. b ezna 2005 
Evropský parlament schválil zprávu Evropské komise o rovných p íležitostech žen a 
muž .

Mgr. urdová dala hlasovat sou asn  o t ech níže uvedených doporu eních Rady. 

Rada vlády doporu uje proškolit leny a lenky vlády a vedoucí pracovníky a 
pracovnice ministerstev v etn  nám stk  a nám stky  ministr  a ministry
v problematice rovných p íležitostí žen a muž .
Rada vlády doporu uje vyvinout p sobivou aktivitu k propagaci Prahy jako 
budoucího sídla Evropského institutu pro rovnost žen a muž .
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Rada vlády doporu uje rozvinout ve ejnou informa ní kampa  k problematice
rovných p íležitostí žen a muž .

Všechna t i doporu ení byla p ijata hlasováním: 12 – ANO/ 0 – NE/ 0 – Z. 

Mgr. Kolínská požádala, aby Rada odhlasovala úkol pro MPSV (Mgr. Marksová a
Ing. Mašek) o prodloužení statusu „nezaopat ené dít  soustavn  se p ipravující na 
budoucí povolání“ na SŠ a VŠ o 1 rok (do 27 let) pro studenty/ky-rodi e.
Mgr. urdová dala hlasovat k tomuto úkolu a ten byl p ijat hlasováním: 12 – ANO/ 0 –
 NE / 0 – Z.

Mgr. Kolínská dále informovala, že nám. MPSV JUDr. Sajda, MBA by m l informovat 
o konferenci o rovných p íležitostech v zam stnání, která se uskute nila ve Varšav
a že v R je v oblasti rovných p íležitostí žen a muž  malá osv ta. Zmínila se o 
nizozemských noviná ích, kte í uskute nili ve ejnou informa ní kampa  o rovnosti 
žen a muž  ve form  televizních spot . Sou asn  vyslovila otázku, zda by n co
podobného nebylo možné provést v R.

Mgr. urdová odpov d la, že toto téma je zahrnuto v minulém doporu ení Rady
vlády a záleží na vlád , jakým zp sobem bude kampa  provedena. Dále oslovila 
nestátní neziskové organizace, aby za aly více tla it na vládu, aby kampa  prob hla
a na Ministerstvo financí, aby kampa  zaplatilo. Dále Mgr. urdová uvedla, že je 
nezbytná spolupráce s médii a zmínila pokus o genderovou analýzu dokumentárních 
po ad eského rozhlasu. 

Mgr., Bc. Smetanová se postavila proti návrhu Rady o zajišt ní podpory rodi
student  SŠ, protože to není v souladu s podporou rodinné politiky vzhledem 
k v kové kategorii dané skupiny a výchov  k odpov dnosti.

Mgr. urdová požádala zástupkyni MŠMT, aby byla zpracována analýza a podklady 
pro p ípadné doporu ení vlád  a Ing. Drápala, který poskytl krátkou statistickou 
informaci o v kovém rozložení student  SŠ a delegoval zpracování informace na 
MŠMT.

PhDr. Frýdová potvrdila široké v kové rozložení student  SŠ. 

Mgr. Kolínská vyslovila pot ebu posílit chu  žen studentek, které se staly matkami,
dostudovat.

Ing. Nováková informovala o problemati nosti sociálních dávek a zmínila, že v ková
hranice nezaopat enosti je v R nejvyšší. Dále vyjád ila názor, že je proti zvyšování 
v kové hranice nezaopat enosti.

Mgr. urdová ukon ila 13. zasedání Rady  informací, že p íští zasedání Rady se 
uskute ní v úterý 13. zá í 2005 ve 14: 00 hod a  pod kovala všem lenkám a len m
za aktivní ú ast.

Pozn.: Dle sd lení p edsedkyn  Rady ze dne 4. ervence 2005 se m ní
p edpokládaný termín zasedání na úterý 27.  zá í 2005 v 09,00 hod. 
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