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Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 
Sekretariát 
 

Záznam ze zasedání 
 Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů dne 10. června 2004 

Datum a místo zasedání: 10. června 2004, čtvrtek, budova MPSV Na Poříčním právu 1, 
zasedací místnost „Klub“ (od 9,00 do 10,30 hod.) 
 

Program zasedání: 
1. Zahájení, schválení navrženého programu 
2. Ustavení pracovní skupiny pro rovné příležitosti a rodinu 
3. Podrobné vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při prosazování rovnosti 

žen a mužů v resortu ministerstva zahraničních věcí  
4. Různé 

- Návrhy členek a členů Rady na doporučení vládě. 
- Výběr resortů pro vyhodnocení stavu plnění resortních priorit na příštím zasedání Rady  
- Projednání nominací do monitorovacích výborů při MPSV (Operační program rozvoje 

lidských zdrojů, EQUAL, JPD 3)    
 

Přítomní členové a členky, případně jejich zástupci a zástupkyně s hlasovacím 
právem: předsedkyně Rady Mgr. Anna Čurdová (poslankyně PSP ČR),   Mgr. Pavel Přibyl, 
vrch. řed. MV), Ing. Jana Fürstová (nám. MS), Ing. Jaroslava Přibylová (nám. MO), JUDr. 
Pavel Vošalík (nám. MZV), PaedDr. Jaroslav Müllner (nám. MŠMT), Ing. Stanislav Drápal 
(místopředseda ČSÚ), Danuše Machátová (ČMKOS),  Ing. Jan Wiesner (předseda SČMVD), 
JUDr. Marie Boháčová (místopředsedkyně Unie katolických žen), PhDr. Eliška Janšová 
(tajemnice Asociace pro rovné příležitosti), Mgr. Rut Kolínská (Síť mateřských center), PhDr. 
Marie Čermáková (ředitelka Soc. ústavu AV ČR). 

Omluvení členové a členky:  

místopředseda Rady JUDr. Čestmír Sajda, MBA (nám. MPSV), Ing. Ladislav Zelinka (nám. 
MF), PhDr. Zdeňka Hajná (předsedkyně Českého svazu žen). 

Ostatní zástupci členů (bez hlasovacího práva):  

PaedDr. Vilém Buriánek (za Ing. Ladislava Zelinku, nám. MF), Mgr. Jitka Vernerová ( za Ing. 
Pavla Rybníčka, nám. MZe), Mgr. Alena Králíková (za Mgr. Michaelu Marksovou – 
Tominovou, místopředsedkyni Asociace pro rovné příležitosti), Mgr. Petr Novotný (za MUDr. 
Jana Jařaba, zmocněnce vlády pro lidská práva), Mgr. Pavla Schwingerová (za PhDr. 
Zdeňku Hajnou, předsedkyni ČSŽ).   

Ředitelka sekretariátu Rady (s hlasem poradním): JUDr. Dagmar Zelenková. 

Přítomní stálí hosté (za hejtmany, primátora hl.m. Prahy a Svaz měst a obcí ČR): 

Mgr. Hana Vitásková (za Ústecký kraj), Mgr. Pavel Podivínský (za Olomoucký kraj), Ing. 
Petra Nováková (Karlovarský kraj), Alena Kultová (Středočeský kraj), Mgr. Marta Klimecká 
(Zlínský kraj), PhDr. Iva Kumperová (Plzeňský kraj).  
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Hosté: PhDr. Geraldina Palovčíková (MV), Mgr. Michaela Štěrbová (MS),  Jitka Vítková 
(SČMVD), Ing. Alice Zdvihalová (MD) 
 
 
 
1. Zahájení, schválení navrženého programu 

 
Z 23 členů a členek Rady bylo přítomno 13 členů a členek a 3 zástupci členů bez 
hlasovacího práva. Celkem s hlasovacím právem bylo přítomno 13 osob. Rada byla 
usnášeníschopná.  

Předsedkyně Rady Mgr. Čurdová přivítala členy a členky Rady  a informovala je, že nám. 
ministra zemědělství Ing. Rybníček se omluvil a za ministerstvo informatiky se taktéž 
nedostavil příslušný náměstek. Presentace resortních priorit MZe a MI se proto přesunuje na 
příští zasedání Rady.  

 
2. Ustavení pracovní skupiny pro rodinu a rovné příležitosti 
 
Na základě statutu Rady (čl. 4 bod 3f) zřizuje předsedkyně Rady Mgr. Čurdová pracovní 
skupinu pro rodinu a rovné příležitosti.  

Složení pracovní skupiny: 

Předsedkyně: Mgr. Michaela Marksová – Tominová 

Členové a členky: Ing. Ludmila Müllerová (nám. MPSV) 
                              Mgr. Rut Kolínská  (Síť mateřských center)    
                              MUDr. Jan Jařab (zmocněnec vlády pro lidská práva) 
                              Ing. Stanislav Drápal (místopředseda ČSÚ) 
                               PaedDr. Jaroslav Müllner (nám. MŠMT) 
                               Ing. Jan Wiesner  (předseda SČMVD)      
 
Experti a expertky: PhDr. Josef Zeman, CSc.   (Národní centrum pro rodinu)                     
          Ing. Bohuslava Boučková, CSc. (PEF ČZU) 
                               PhDr. Milada Bartošová (poradkyně ministra práce a sociálních věcí) 
                               Prof. PhDr. Potůček CSc. MSc. (UK, fakulta soc. věd, Centrum pro  
                                                                                          sociální a ekonomické strategie)   
                               doc. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. (PřF UK, Katedra demografie a  
                                                                                                geodemografie)  
                               Ing. Hana Popelková (ČMKOS)                                     
 
3. Podrobné vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při prosazování 
rovnosti žen a mužů v resortu ministerstva zahraničních věcí  
Vyhodnocení resortních priorit  v prosazování rovnosti žen a mužů v resortu zahraničních 
věcí přednesl náměstek ministra zahraničních věcí JUDr. Pavel Vošalík.  

Na MZV patří mezi důležité priority související s rovností žen a mužů rodinné zázemí 
zaměstnanců – při častém střídání pracovníků MZV působících v zahraničí může dojít a také 
dochází k rozvratu rodiny. Vyjíždí–li na delší zahraniční cestu (např. jako diplomat) muž, 
většinou s ním odjíždí i jeho partnerka. Ta však v hostitelském státě nemůže být 
zaměstnaná, navíc má povinnosti vyplývající z její role partnerky diplomata. V této době 
v zahraničí není ani sociálně pojištěná v ČR (pokud si pojištění sama neplatí). Po případném 
rozvratu rodiny se proto dostává do velmi svízelné ekonomické situace. Pokud je situace 
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opačná, tedy do zahraničí vyjíždí coby zaměstnankyně MZV žena, její partner ji většinou 
nedoprovází. 

Na MZV je 26,7% žen ve vedoucích funkcích ( v ústředí po úroveň zástupce ředitele) 
15,3% žen pracuje ve vedoucích  funkcích v zahraničí 
42% žen zastává diplomatické funkce v ústředí 
24%  zastává diplomatické funkce v zahraničí 
 
Průměrný věk žen zaměstnaných na MZV – 74% žen má méně 30 let. 
Nad 40 let zde pracuje 41% žen. 

Do posledního ročníku diplomatické akademie postoupilo 19 studentů, z toho 10 žen.   

Z diskuse: 

Mgr. Čurdová požádala JUDr. Vošalíka o seznam aktivit a nestátních neziskových 
organizací, které MZV podporuje (v oblasti rovnosti žen a mužů). 

JUDr. Vošalík  -  MZV spolupracovalo s Bílým kruhem bezpečí, podílelo se na mezinárodní 
konferenci, spolupracuje s lidsko-právními organizacemi. Na příští jednání Rady dodá 
písemný materiál, který bude spolupráci Ministerstva zahraničních věcí s nestátními 
neziskovými organizacemi podrobně popisovat.  

Mgr. Kolínská navrhla zástupce resortu MZV jako experta do nově ustavené pracovní 
skupiny pro rodinu a rovné příležitosti. 

Ing. Přibylová (nám. MO) sdělila, že problematika partnerů zaměstnanců vysílaných na delší 
služební pobyty mimo místo bydliště existuje i v Armádě ČR. Např. manželka leteckého 
přidělence následuje manžela a současně nesmí pracovat.  V pracovní skupině pro rovné 
příležitosti by jako expert mohl být i zástupce MO. 

Mgr. Čurdová – Rada bere na vědomí informaci náměstka ministra zahraničních věcí. 

Hlasování 13-A/0-N/0-Z   

4.Různé 

Mgr. Čurdová navrhla doporučení Rady vládě: 

4.1. Na ministerské konferenci  na Radě ministrů, která se uskutečnila v Irsku byla 
diskutována možnost zřízení evropského genderového institutu.  Navrhuje doporučit vládě, 
aby prosazovala jako sídlo tohoto institutu Prahu nebo některou z nově přistupujících zemí 
EU 

Z diskuse k návrhu vyplynulo, že by Rada by měla vládě doporučit, aby na prvním místě 
navrhla pro zřízení institutu Prahu a teprve jako další variantu (pokud by to Praha nemohla 
být) některou z nově přistoupivších zemí EU. 

Hlasování: 13-A/0-N/0-Z  

4.2. Resorty, které na příštím zasedání přednesou své resortní priority: 

Ministerstvo zemědělství 
Ministerstvo informatiky 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 
Hlasování:  13-A/0-N/0-Z 
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4.3. Projednání nominace členů a členek Rady do monitorovacích výborů. 
JUDr. Zelenková sdělila, že o členství v monitorovacích výborech měly zájem především 
zástupkyně nestátních neziskových organizací. Tato možnost byla na MPSV projednána -  
mohl by se doplnit statut monitorovacích výborů v tom smyslu, aby se zástupci/kyně NNO 
neúčastnili hlasování o přidělování financí NNO. 
 
Z diskuse: 
Ing. Wiesner – kdo je v monitorovacím výboru za Radu, měl by hájit zájmy Rady, nikoliv 
zájmy své. 
 
PaedDr. Müllner – všichni členové monitorovacího výboru jsou ve střetu zájmů, nelze nalézt 
způsob, kdy členové nebudou v konfliktu zájmů. 
 
Mgr. Čurdová požádala o návrhy na členy/ky monitorovacích výborů: 
 
OPRLZ – návrh – Mgr. Kolínská 
Hlasování: 13-A/0-N/0-Z 
Byla schválena. 
 
EQUAL – návrh – PhDr. Hajná 
Hlasování: 10-A/1-N/2-Z  
Nebyla schválena. 
 
Nový návrh pro program EQUAL – Mgr. Marksová – Tominová 
Hlasování:  13-A/0-N/0-Z 
Byla schválena. 
 
JPD 3 – PhDr. Janšová 
13-A/0-N/0-Z 
Byla schválena. 
 
 
Jako zástupkyně  Rady v monitorovacích výborech byli tedy schváleni: 
OPRLZ  - Mgr. Kolínská 
EQUAL – Mgr. Marksová – Tominová 
JPD 3 – PhDr. Janšová 
 
4.4. Informace MF o pokroku v přípravě metodiky o gender budgetingu  
PaedDr. Buriánek sdělil, že tato metodika bude vydána v nákladu 15 tis. výtisků, v pondělí 
21.6. 2004 se koná závěrečná konference k vydání této metodiky, MF splnilo zadaný úkol. 
 
4.5.  Diskuse o návrhu propagačního materiálu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 
Mgr. Kolínská navrhla, aby vznikla pracovní skupina k vypracován tohoto materiálu 
 2-A/0-N/11-Z 
Návrh nebyl přijat – návrh na propagační materiál zpracuje sekretariát Rady a rozešle ho 
členům a členkám Rady k připomínkám. 
 
4.6. Ing. Zdvihalová (MD) informovala členy Rady o genderovém výzkumu týkajícího se 
nehodovosti na českých silnicích – srovnání žen řidiček a mužů řidičů.  
 
4.7. Mgr. Čurdová informovala členy a členky Rady o jednání vlády – Priority, které byly 
vládě předkládány s rozporem s ministerstvem spravedlnosti byly schváleny, rozpor byl 
odstraněn – bylo vyhověno MPSV, MS byl pouze posunut termín plnění úkolu 6.3.(týká se 
právní úpravy domácího násilí).   
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Doporučení Rady – „Dotace“ a Výroční zpráva byla vládou schválena. 
 
4.8. PhDr. Palovčíková (MV) informovala členy a členky Rady o programu Daphne II. , dále 
sdělila, že ministerstvo vnitra zahájilo twinningový projekt “Posilování boje proti obchodování 
s lidmi“  (obětmi obchodování s lidmi se stávají převážně ženy a dívky) – partnery jsou 
britské ministerstvo vnitra (Home Office) a nizozemské Národní centrum pro mezinárodní 
policejní spolupráci. 
 
Obchodování s lidmi v ČR 
 
Česká republika již není pouze zdrojem obchodu s lidmi, stává se i cílovou zemí, problémem 
je nízká ochota žen – obětí ke spolupráci s polici, české ženy jsou obchodovány zejména do 
zemí EU, Japonska, Mexika. V posledním období byl zaznamenán nárůst žen a dívek ze 
zemí východní Evropy a z asijských zemí, které jsou na území České republiky nuceny 
k prostituci, případně jsou transportovány dále do západní Evropy. 
 
4.9. Mgr. Čurdová poděkovala všem členům a členkám Rady za účast a zasedání Rady 
ukončila.  


