
Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 
Sekretariát 
 

Záznam ze zasedání 
 Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů dne 16. dubna 2004 

Datum a místo zasedání: 16. dubna 2004, pátek, budova MPSV Na Poříčním právu 1, 
zasedací místnost „Skleník“ (od 12,00 do 14,00 hod.) 
 

Program zasedání: 
1. Zahájení, schválení navrženého programu 
2. Návrh Souhrnné zprávy o plnění „Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a  

mužů“ v roce 2003  
3. Projednání návrhu výroční zprávy o činnosti Rady za rok 2003 
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 MMR (Rámec podpory 

společenství) a při MPSV (Operační program rozvoje lidských zdrojů) 
- Informace o jednání Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku – práva českých 

otců 
- Ústní informace předsedkyně Rady o jednání v zahraničí           
 

Přítomní členové a členky, případně jejich zástupci a zástupkyně s hlasovacím 
právem: předsedkyně Rady Mgr. Anna Čurdová (poslankyně PSP ČR),  místopředseda 
Rady JUDr. Čestmír Sajda, MBA (nám. MPSV), RNDr. Josef Postránecký (nám. MV), PhDr. 
Geraldina Palovčíková (za Mgr. Pavla Přibyla, nám MV), Ing. Jana Fürstová (nám. MS),    
Jaroslava Přibylová (nám. MO), Ing. Stanislav Drápal (místopředseda ČSÚ), Danuše 
Machátová (ČMKOS),  Ing. Jan Wiesner (předseda SČMVD), JUDr. Marie Boháčová 
(místopředsedkyně Unie katolických žen), Mgr. Michaela Marksová - Tominová 
(místopředsedkyně Asociace pro rovné příležitosti), 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:  

Ing. Ludmila Müllerová (nám. MPSV), Ing. Ladislav Zelinka (nám. MF), JUDr. Pavel Vošalík 
(nám. MZV),  Ing. Pavel Rybníček (nám. MZe),  Ing. Jitka Pémová (vrch. řed. kanc. MZd), 
Mgr. Ivana Hanačíková (nám. MMR), PhDr. Zdeňka Hajná (předsedkyně Českého svazu 
žen). 

Ostatní zástupci členů (bez hlasovacího práva):  

Ing. Petr Špirhanzl (za PaedDr. Jaroslav Müllnera ,nám. MŠMT), Ing. Štěpán Kováč (za Ing. 
Ladislava Zelinku, nám. MF).  

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), Dagmar Plachá (za Svaz měst a obcí ČR), Ferrarová 
(za primátora hl. m. Prahy), Mgr. Pavel Podivínský (za Olomoucký kraj).  
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Hosté: Mgr. Helena Knoblochová (Asociace podnikatelek a manažerek), JUDr. Marie 
Zvolská (SČMVD). 
 
1. Zahájení, schválení navrženého programu 

 
Z 23 členů a členek Rady bylo přítomno 13 členů a členek, 1 zástupkyně člena s hlasovacím 
právem a 2 zástupci členů bez hlasovacího práva. Celkem s hlasovacím právem bylo 
přítomno 14 osob. Rada byla usnášeníschopná.  

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

Navrhla tedy program zasedání:   
Souhrnná zpráva o plnění „Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů“ 
v roce 2003 
Výroční zpráva Rady 
Různé 

Program zasedání byl schválen hlasováním: 14-ANO/0-NE/0-Z.   

  
2. Souhrnná zpráva o plnění „Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a 
mužů“ v roce 2003 – materiál k informaci  
 
Úvodní slovo přednesla JUDr. Zelenková – Rada tento materiál neschvaluje, pouze ho 
dostává k informaci. MPSV požádalo v  lednu 2004 resorty, sociální partnery a nestátní 
neziskové organizace o poskytnutí podkladů  (informace, náměty, podněty, návrhy opatření 
apod.). Na jejich základě zpracovalo Souhrnnou zprávu a návrh aktualizovaných opatření. 
Všechny organizace, které členky a členové v Radě reprezentují, dostaly poté materiál 
k připomínkám v rámci vnějšího připomínkového řízení v březnu 2004.    
 
V následné diskusi zazněly připomínky: 
 
Pozvánky na vypořádání připomínkového řízení dorazily pozdě (den před konanou poradou) 
– pravděpodobně se zdržely v důsledku Velikonočních svátků. 
 
Další připomínku vznesla Mgr. Marksová  – Tominová  - součástí zprávy by měl být přehled 
všech dotací, které od státu obdržely ženské nestátní neziskové organizace, dále navrhla 
rozšířit znění bodu 7.4. o podporu aktivit ženských nestátních neziskových organizací – 
důvod – NNO často vyvíjejí aktivity, které nespadají do žádného vyhlášeného programu, a 
nemohou tedy o dotace ani granty žádat. 
     
Rada se nakonec usnesla přijmout doporučení předkladateli (MPSV) na doplnění opatření 
1.15. Souhrnné zprávy, které zní: 
V rámci dotační politiky podporovat projekty prosazující rovnost žen a mužů. 

 
Odpovídají: členové vlády 
Termín: průběžně   

Hlasování: 14-ANO/0-NE/0-Z.   

Rada vlády vzala Souhrnnou zprávu o plnění „Priorit a postupů vlády při prosazování 
rovnosti žen a mužů“ v roce 2003 na vědomí. 
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Hlasování: 14-ANO/0-NE/0-Z.   

 

3. Projednání návrhu výroční zprávy o činnosti Rady za rok 2003 

JUDr. Zelenková sdělila, že Výroční zpráva byla rozeslána do vnějšího připomínkového 
řízení, z něhož vzešly následující připomínky:  

1. ROSA, o.p.s.  – žádá doplnit do plánu práce gender budgeting 

2. Úřad vlády požaduje, aby Výroční zpráva byla doplněna o docházku členů Rady na 
jednotlivá zasedání Rady. 

Mgr. Čurdová otevřela diskusi: 

Mgr. Kolínská požádala, aby do Výroční zprávy byla doplněna poznámka, že vystoupila 
v TV a jakožto držitelka ocenění „Žena Evropy“ se ve svém vystoupení zmínila i o činnosti 
Rady. 

Z diskuse vyplynulo, že všechny členky a členové Rady vyvíjejí mediální aktivity ve prospěch 
rovnosti žen a mužů a v tomto smyslu bude text zprávy upraven. 

Diskuse k docházce – většina členů se v diskusi vyslovila proti uvádění docházky do Výroční 
zprávy Rady – bylo by to nadbytečné a snižovalo by to hodnotu zprávy. 

Hlasování: 2–ANO/5–NE/7–Z 

Docházka nebude součástí Výroční zprávy Rady. 

Mgr. Čurdová navrhla, aby bylo do zprávy obecně doplněno, že se o Radě v médiích 
informuje, a že Mgr. Kolínská byla zvolena Ženou Evropy. 

Hlasování 14–ANO/0–NE/0–Z 

4. Různé 

4.1. Mgr. Čurdová navrhla přesunout plánovaný bod programu – Ustanovení pracovní 
skupiny pro rodinu a rovné příležitosti na příští zasedán Rady. Navrhla, aby se zájemci o 
členství v této pracovní skupině  nominovali do konce května v sekretariátu Rady. 

4.2. Mgr. Marksová – Tominová upozornila, že se sestavuje vládní delegace, která pojede  
do OSN obhajovat CEDAW – plnění Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen. 
Navrhla, aby byla v této delegaci zastoupena předsedkyně Rady.  

Usnesení: Rada doporučuje nominovat jako členku delegace pro obhajobu plnění Úmluvy o 
odstranění všech forem diskriminace žen předsedkyni Rady vlády pro rovné příležitosti žen a 
mužů  Mgr. Čurdovou. 

Hlasování:13-ANO/0-NE/1-Z  

4.3. Mgr. Čurdová informovala Radu, že obdržela dva dopisy (z MMR a MPSV), v nichž byla 
požádána, aby  Rada nominovala své zástupce v monitorovacích výborech Rámec podpory 
společenství (při MMR) a Operační program rozvoje lidských zdrojů (při MPSV). 
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 Mgr. Čurdová je ochotná převzít práci v monitorovacím výboru Rámec podpory 
společenství. Zájem o členství v Operačním programu rozvoje lidských zdrojů neprojevil 
nikdo. Byl navržen Ing. Drápal (ČSÚ) – své vyjádření sdělí na příštím zasedání Rady. 

Rada schválila nominaci Mgr. Čurdové  do monitorovacího výboru Rámec podpory 
společenství. 

Hlasování: 13-ANO/0–NE/1–Z 

4.4. Mgr. Čurdová dále informovala členy a členky Rady o jednání soudu pro lidská práva ve 
Štrasburku – jednalo se o žalobu českých otců na vleklá soudní řízení ve věci svěření dětí do 
porozvodové péče jednomu z rodičů. 

4.5. Dále informovala o jednání Výboru pro práva žen při Evropském parlamentu  -  o 
směrnici o rovném přístupu ke zboží a službám – proběhla pouze diskuse, všechny země 
mají s touto směrnicí problémy.  

4.6. JUDr. Zelenková podala Radě informace o komunitárním programu EU na rovné 
příležitosti žen a mužů.  

Česká republika obdržela od EU dvě výzvy:  

1. pouze pro státní organizace (termín pro podání přihlášek je 1.6. 2004), 

2. pro NNO na evropské úrovni, sociální partnery na evropské úrovni a další (termín pro     
            podání přihlášek je 7.6. 2004). 

Podrobnější informace jsou zveřejněny na webové stránce MPSV. 

4.7. Mgr. Čurdová navrhla, aby připomínky došlé k doporučení Rady vypořádala pracovní 
skupina složená z členů Rady. Jde o doporučení: 
 

 ve věci přijetí opatření na podporu vyrovnaného zastoupení žen a mužů ve 
volených orgánech,   
 ve věci přijetí právní úpravy zajišťující účinnou ochranu před domácím násilím, 
 ve věci změny Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády. 

 
Pracovní skupina by měla být složena z předsedkyně Rady (Mgr. Čurdová), místopředsedy 
Rady (JUDr. Sajda) a členky Rady Mgr. Marksové – Tominové. 
 

Hlasování: 11-ANO/0–NE/3–Z. 

4.8. PhDr. Palovčíková (MV) informovala o programu Evropské unie DAPHNE II. (týká se 
domácího násilí).  

4.9. JUDr. Sajda navrhl vytvořit propagační leták, který by informoval veřejnost o Radě a její 
činnosti, navrhl, aby k vytvoření tohoto letáku byla ustavena pracovní skupina – podrobněji 
by se to mělo projednat na příštím zasedání Rady.   

4.10. Ing. Kováč (MF) informoval Radu, že 21.6. se na Ministerstvu financí uskuteční 
prezentační seminář k příručce o genderovém rozpočtování – všichni jsou zváni. 

4.11. Mgr. Čurdová sdělila, že ve dnech 24. – 25.5. 2004 bude mít na půdě poslanecké 
sněmovny veřejná slyšení Výbor pro rovné příležitosti Rady Evropy. 
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Tato veřejná slyšení se budou týkat domácího násilí a gender budgetingu. Česká republika 
je jedním z prvních států, který na Radě Evropy otevřel otázku gender budgetingu. 

4.12. Mgr. Čurdová poděkovala všem členům a členkám za účast a zasedání Rady ukončila.       

 

       

 

 


