
Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 
Sekretariát 
 
 

Záznam ze zasedání 
Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů dne 7. prosince 2004 
 
Datum a místo zasedání: 7. prosince 2004, úterý, budova MPSV Na Poříčním právu 

1, Praha 2, zasedací místnost Klub (od 9: 00 do 12: 00 hod.) 

 
Program zasedání: 
 

1. Zahájení, schválení navrženého programu  
2. Podrobné vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při 

prosazování rovnosti mužů a žen v resortu ministerstva informatiky 
3. Podrobné vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při 

prosazování rovnosti mužů a žen v resortu ministerstva kultury 
4. Podrobné vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při 

prosazování rovnosti mužů a žen v resortu ministerstva životního prostředí 
5. Projednání návrhu plánu práce Rady na rok 2005 
6. Různé 

- Návrhy členek a členů Rady na doporučení vládě 
- Informace o účasti některých českých nevládních organizací v EWL 

(European Women´s Lobby) 
 
Přítomní členové a členky, případně jejich zástupci a zástupkyně s hlasovacím 
právem:  předsedkyně rady Mgr. Anna Čurdová (poslankyně PSP ČR), Ing. 
Jaroslava Přibylová (nám. MO), Danuše Machátová (ČMKOS), Ing. Jan Wiesner 
(předseda SČMVD), JUDr. Marie Boháčová (místopředsedkyně Unie katolických 
žen), Mgr. Michaela Marksová (místopředsedkyně Asociace pro rovné příležitosti) 
odešla v 11: 15 hod, PhDr. Eliška Janšová (tajemnice Asociace pro rovné 
příležitosti), PhDr. Zdeňka Hajná (předsedkyně ČSŽ), Mgr. Rut Kolínská (Síť 
mateřských center), PhDr. Marie Čermáková (ředitelka Sociologického ústavu AV 
ČR), PhDr. Hana Frýdová za PaedDr. Jaroslava Müllnera (nám. min. MŠMT), 
PaedDr. Vilém Buriánek (ředitel personálního odboru MF) za Ing. Ladislava Zelinku 
(náměstka MF), PhDr. Geraldina Palovčíková, CSc za Mgr. Pavla Přibyla (vrchního 
ředitele Úřadu MV), Mgr. Jitka Vernerová za Ing. Miroslava Tomana, CSc. (náměstka 
MZe), Mgr. Eva Petrů za RNDr. Josefa Postráneckého (nám. min. MVČR) 
 
Omluvení členové a členky:  místopředseda Rady JUDr. Čestmír Sajda, MBA 
(náměstek MPSV), Ing. Ludmila Müllerová (náměstkyně MPSV), Ing. Miroslav 
Toman, CSc. (náměstek MZe),  Ing. Ladislav Zelinka (náměstek MF), Mgr. Ivana 
Hanačíková (vrchní ředitelka sekce MMR), Ing. Stanislav Drápal (místopředseda 
ČSÚ) 
 
Ředitelka sekretariátu Rady (s hlasem poradním): JUDr. Dagmar Zelenková 
 



Přítomní stálí hosté, zástupci stálých hostů (za hejtmany, primátora hl. m. 
Prahy a Svaz měst a obcí ČR):  Dagmar Plachá (Svaz měst a obcí), Mgr. Hana 
Vitásková (Ústecký kraj), Martina Ludvíková (Středočeský kraj), Bc. Hlaváčková 
Zdenka (Olomoucký kraj), Ing., Mgr. Alice Zdvihalová (MDČR),  
 
Přítomní hosté: Mgr. Pavel Kolář (náměstek MI ČR), PhDr. Ingrid Kubínová (MI 
ČR), JUDr. Jiří Richter (náměstek MK), Ing. Tomáš Olexa (MK ČR), JUDr. Tomáš 
Novotný (náměstek MŽP), Mgr. Helena Knoblochová (Asociace podnikatelek a 
manažerek ČR) 
 
1. Zahájení, schválení navrženého programu 
Z 23 členů a členek Rady bylo na počátku zasedání Rady přítomno 10 členů a 
členek a 5 zástupců členů a členek s hlasovacím právem. Celkem bylo přítomno 15 
osob s hlasovacím právem. Rada byla usnášeníschopná. 
Bylo navrženo vypuštění bodu 2 návrhu programu z důvodu nepřítomnosti náměstka 
ministra zemědělství, se kterým měly být projednány priority jeho resortu. Program 
zasedání  s vypuštěním bodu 2 byl schválen hlasováním: 15 – ANO/ 0 – NE/ 0 – Z. 
Byl schválen návrh záznamu z jednání Rady ze dne 11. října 2004 hlasováním:       
15 – ANO/ 0 – NE/ 0 – Z. 
 
2. Podrobné vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při 
prosazování rovnosti mužů a žen v resortu ministerstva informatiky 
 
Ředitel kanceláře ministra informatiky Mgr. Pavel Kolář  informoval o realizaci politiky 
rovných příležitostí žen a mužů na ministerstvu informatiky. Viz příloha č. 1.  
Po diskusi Rada vzala na vědomí informaci ministerstva informatiky o vyhodnocení 
stavu plnění resortních priorit a postupů při prosazování rovnosti mužů a žen 
hlasováním: 15 – ANO/ 0 – NE/ 0 – Z. 
Poté se Rada usnesla, že ministerstvo informatiky má poskytnout interní předpis 
všem členům Rady hlasováním: 15 – ANO/ 0 – NE/ 0 – Z.  
 
3.  Podrobné vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při 
prosazování rovnosti mužů a žen v resortu ministerstva kultury 
 
Vyhodnocení resortních priorit a postupů v prosazování rovnosti žen a mužů 
v resortu kultury přednesl náměstek ministra kultury JUDr. Jiří Richter. Viz        
příloha č. 2. 
Z diskuse vyplynul pro ministerstvo kultury úkol, vypracovat zvláštní materiál pro 
Radu vlády týkající se podrobné informace ohledně vyhodnocení grantové 
problematiky z hlediska genderové politiky. 
Poté Rada vzala na vědomí informaci ministerstva kultury o vyhodnocení stavu 
plnění resortních priorit a postupů při prosazování rovnosti mužů a žen hlasováním: 
15 – ANO/ 0 – NE/ 0 – Z. 



 
4. Podrobné vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při 
prosazování rovnosti mužů a žen v resortu ministerstva životního prostředí 
 
Náměstek ministra životního prostředí Ing., JUDr. Tomáš Novotný podal informaci o  
realizaci politiky rovných příležitostí žen a mužů na ministerstvu životního prostředí. 
Viz příloha č. 3. 
. Po diskusi vzala Rada na vědomí informaci ministerstva životního prostředí o plnění 
resortních priorit hlasováním: 15 – ANO/ 0 – NE/ 0 – Z. 
  
 
5.   Projednání návrhu plánu práce Rady na rok 2005 
 
Mgr. Čurdová uvedla, že ačkoli Rada zasedá obvykle čtyřikrát do roka se 
standardním programem, je možné svolat i Radu, která není obsažena v návrhu 
plánu práce Rady na rok 2005 a požádala členky a členy Rady o náměty k diskusi 
k návrhu plánu práce. 
 
Ing. Mgr. Zdvihalová navrhla zaměřit se na jednotlivé body „Priorit a postupů vlády při 
prosazování rovnosti žen a mužů“ a zhodnotit, zda se plní či nikoli a zda je situace 
v daném resortu skutečně taková, jak ji  někteří náměstci ministrů představují Radě. 
 
Mgr. Kolínská navrhla vytvořit novou povinnou strukturu zpráv o naplňování 
resortních priorit. 
 
PhDr. Hajná uvedla, že Rada by se měla více podílet na koncipování jednotlivých 
úkolů pro resorty. 
 
PhDr. Palovčíková pohovořila o pasivitě jednotlivých ministerstev a nízkém počtu žen 
ve vedoucích a rozhodovacích funkcích. 
 
Ing. Přibylová zdůraznila, že resortní priority by měly být zaměřeny zejména směrem 
ven k veřejnosti a méně dovnitř k zaměstnancům resortu. 
 
JUDr. Zelenková uvedla, že na jednání Rady resorty uvádějí že mají zpracovány 
pravidla přijímacího řízení, v nichž respektují rovnost žen a mužů. Jedním z bodů 
nové osnovy by mohl být dotaz, zda a jak resorty využívají nové ustanovení zákoníku 
práce (§1 odst. 5) umožňující s účinností od 1.3.2004   pozitivní akce pro ženy a 
muže hlásící se do zaměstnání na ministerstva. 
Mgr. Čurdová uvedla, že struktura zpráv o naplňováni priorit daných resortů kopíruje 
strukturu jednotlivých kapitol Pekingské akční platformy.  Na lednovém zasedání 
Rady navrhla zabývat se zprávou pro vládu a její novou strukturou. 
 
Mgr. Čurdová navrhla ustanovit pracovní skupinu, kterou povede a která by vytvořila 
novou koncepci práce Rady na rok 2005. Jejími členy byli Mgr. Čurdovou jmenováni 
– JUDr. Boháčová, PhDr. Hajná, Mgr. Jonitová, PaedDr. Buriánek, Mgr. Marksová, 



PhDr. Čermáková. Složení pracovní skupiny bylo schváleno hlasováním: 15 – ANO/ 
0 – NE/ 0 – Z. 
Plán práce Rady na rok 2005 byl schválen hlasováním: 15 – ANO/ 0 – NE/ 0 – Z . 
 
6.   Různé 
 
• PhDr. Čermáková podala informaci o semináři, který byl pořádán Sociologickým 
ústavem AV ČR, na kterém byla jako členka Rady vyzvána, aby podala podnět ke 
zlepšení podmínek zaměstnanců ministerstev, kteří se věnují prosazování rovných 
příležitostí pro ženy a muže. PhDr. Čermáková podala návrh na doporučení vládě 
ČR k přijetí opatření pro zlepšení podmínek provádění plnění priorit a postupů při 
prosazování rovnosti žen a  mužů v resortech, zejména zvýšením pracovního úvazku 
a zřízením oddělení rovnosti žen a mužů na některých ministerstvech.. Viz příloha č. 
4. 
 
Návrh PhDr. Čermákové byl v diskusi podpořen Mgr. Čurdovou, JUDr. Boháčovou, 
Ing. Přibylovou, Mgr. Vernerovou, PhDr. Frýdovou, PhDr. Palovčíkovou. PaedDr. 
Buriánek a zástupkyně MD ČR by dali přednost variantě polovičního úvazku pro 
pracovníka v oblasti rovnosti žen a mužů na jednotlivých resortech a druhou polovinu 
úvazku věnovat jiné odborné pracovní náplni. 
JUDr. Zelenková informovala o závěrečných doporučeních z twinningového projektu  
Evropské unie pro ČR z roku 2003 „Zlepšení veřejného institucionálního mechanismu 
pro zavedení, posílení a kontrolu prosazování rovných příležitostí pro muže a ženy“ a 
citovala část zprávy: „Zaprvé, je snazší si vytvořit konkrétnější představu o tom, jak 
integrovat hledisko rovnosti mezi ženami a muži do každodenní práce ministerstva, 
když se pracovník aktivně na této práci podílí a současně se zabývá otázkami 
rovnosti. Zadruhé, z hlediska kontinuity výkonu práce je žádoucí mít dva až čtyři 
pracovníky, kteří se věnují problematice rovnosti žen a mužů polovinu svého 
pracovního úvazku než jednoho nebo dva pracovníky na plný pracovní úvazek“. 
 
Mgr. Čurdová dala hlasovat o doporučení Rady vládě ČR k zajištění zlepšení 
podmínek pro výkon plnění priorit v jednotlivých resortech formou zřízení nejméně 
jednoho pracovního místa na plný  pracovní úvazek a na některých resortech 
s rozsáhlou agendou (např. MV ČR, MŠMT ČR) Rada doporučila zřízení oddělení  
pro rovné příležitosti. Hlasování: 13 – ANO/ 0 – NE/ 2 – Z  
 

• Mgr. Čurdová podala další návrh na doporučení Rady vládě ČR o zkvalitnění 
návrhu zákona o nemocenském pojištění a požádala JUDr. Zelenkovou o bližší 
specifikaci problému. JUDr. Zelenková informovala o návrhu, ve kterém by se 
v zájmu slaďování pracovního a rodinného života v jednom případě ošetřování mohly 
pečující osoby vystřídat vícekrát. Znevýhodnění žen na trhu práce je spjato zejména 
s péčí o nemocné děti a vystřídání rodičů v průběhu jednoho případu ošetřování 
nemocného dítěte by umožnilo, aby  žena - matka mohla přijít do práce na ty dny, 
kdy je její přítomnost nezbytná (např. účetní na uzávěrku) a po tuto dobu by o dítě 
pečoval otec. Celková doba pobírání podpory při ošetřování člena rodiny by se 
neprodlužovala, takže by nešlo o opatření finančně náročné. Umožnilo by to však 



snížit diskriminaci žen na trhu práce, více zapojit otce do péče o dítě a rozložilo by to 
břímě nepřítomnosti pracovníka na více zaměstnavatelů. Toto opatření by usnadnilo 
život zejména mladým rodinám s dětmi jako důležitá součást rodinné politiky státu. 
 
Rada přijala doporučení pro vládu České republiky, aby bylo umožněno vícečetné 
střídání rodičů při ošetřování členů rodiny hlasováním: 15 – ANO/ 0 – NE/ 0 – Z. 
 

• Mgr. Čurdová odvolala z funkce předsedkyně pracovní skupiny pro rodinu a rovné 
příležitosti Mgr. Marksovou v souvislosti s jejím jmenováním do funkce ředitelky 
odboru rodinné politiky MPSV a jmenovala novou předsedkyní této pracovní skupiny 
Mgr. Kolínskou. 

• Mgr. Čurdová podala informaci o jednání s nestátní neziskovou organizaci Český 
svaz mužů.  Rada se ztotožnila s postupem předsedkyně, aby zatím tato nově 
vzniklá organizace nebyla v Radě zastoupena. 

• JUDr. Boháčová podala informaci o připravované účasti českých nestátních 
neziskových organizací v Evropské ženské lobby v návaznosti na předchozí 
informaci o podmínkách účasti výše uvedených NNO v EWL. Viz příloha č. 5. 
Rada vzala na vědomí informaci o připravované účasti českých nestátních 
neziskových organizací v EWL hlasováním: 13 – ANO/ 0 – NE/ 1 – Z. 
Rada vzala na vědomí, že Mgr. Čurdová na žádost některých NNO bude vyjadřovat 
aktivní podporu účasti některých českých NNO v Evropské ženské lobby. Hlasování: 
12 – ANO/ 1 – NE/ 1 – Z. 

• Dne 21. – 23. ledna 2005 se uskuteční ve Varšavě konference  - Rovné 
příležitosti v podnikání. Účastníkem konference byla Radou schválena Mgr. Kolínská 
hlasováním: 13 – ANO/ 0 – NE/ 1 – Z. 
JUDr. Zelenková podala informaci o usnesení vlády ČR č. 1072 ze dne 3. listopadu 
2004 o změně Legislativních pravidel vlády a Jednacího řádu vlády, podle které 
podle které materiály předkládané vládě musejí povinně obsahovat genderové 
aspekty. Změna je výsledkem aktivity Rady vlády z června 2004. Dále informovala  o 
schválení návrhu antidiskriminačního zákona vládou dne 1. prosince 2004  . 
 
PhDr. Hajná informovala, že 5. – 6. února 2005 proběhne konference projektu 
EQUAL na téma Podmínky slaďování rodinného a profesního života, na kterou 
pozvala všechny zúčastněné Dále PhDr. Hajná informovala o mezinárodní soutěži 
krásy každé generace. 

• Bylo dohodnuto, že příští zasedání Rady se bude konat 18. ledna 2005. Pracovní 
skupina pro novou koncepci práci Rady bude mít první schůzku 6. ledna 2005 v 9,00 
hod. ve Sněmovní č. 1.  

• Na závěr Mgr. Čurdová poděkovala všem členům a členkám Rady za aktivní 
účast a zasedání Rady ukončila.  
 
 
 


