
 

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 
Sekretariát 
 

  
Záznam ze zasedání 

Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů dne 18. ledna 2005 
 
Datum a místo zasedání: 18. ledna 2005, úterý, budova MPSV Na Poříčním právu 

1, Praha 2, zasedací místnost Skleník (od 9:00 do 11:45 hod.) 

 
Program zasedání: 
 

1. Zahájení, schválení navrženého programu, odsouhlasení záznamu ze 
zasedání Rady ze dne 7. prosince 2004. 

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

3. Informace ministerstva práce a sociálních věcí o návrhu Rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady EU pozměňující Rozhodnutí Rady 
2001/51/ES o zřízení Programu týkajícího se Rámcové strategie Společenství 
k rovnosti žen a mužů a Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU č. 
848/2004/ES o zřízení Akčního programu Společenství na podporu organizací 
působících v evropském měřítku v oblasti rovnosti mužů a žen. 

4. Informace o průběhu projednávání návrhu směrnice Rady EU o zavedení 
zásady rovného zacházení s muži a ženami v přístupu a využívání zboží a 
služeb. 

5. Informace o průběhu projednávání návrhu směrnice Evropského parlamentu a 
Rady o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení s ženami a 
muži v oblasti  zaměstnání a povolání. 

6. Informace resortů o stavu a vývoji projektů v oblasti rovných příležitostí pro 
muže a ženy v resortech vnitra, spravedlnosti, zahraničních věcí, ministerstva 
práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, financí, zdravotnictví, 
obrany, zemědělství a pro místní rozvoj. 

7. Výroční zpráva o činnosti Rady za rok 2004. 
8. Informace o činnosti pracovní skupiny pro rodinu a rovné příležitosti 
9. Různé 
 Návrhy členek a členů Rady na doporučení vládě. 
 Vyhodnocení připomínek k doporučením Rady 

 
Přítomní členové a členky, případně jejich zástupci a zástupkyně s hlasovacím 
právem: předsedkyně Rady Mgr. Anna Čurdová (poslankyně Parlamentu) odešla 
v 9:25 hod.,  místopředseda rady JUDr. Čestmír Sajda, (náměstek MPSV ČR) odešel  
10:03 hod., Danuše Machátová (ČMKOS), Ing. Jan Wiesner (předseda SČMVD) 
odešel v 9:49 hod., JUDr. Marie Boháčová (místopředsedkyně Unie katolických žen), 
Mgr. Michaela Marksová (místopředsedkyně Asociace pro rovné příležitosti) odešla 
v 9:45 hod., PhDr. Eliška Janšová (tajemnice Asociace pro rovné příležitosti), PhDr. 
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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 (náměstka MŠMT ČR), Ing. Ladislav Zelinka (náměstek 
MF ČR) odešel v 11:00 hod., Ing. Miroslav Toman, CSc. (náměstek MZe ČR) odešel 
v 9:40 hod., RNDr. Josef Postránecký (náměstek MV ČR), Mgr. Bronislava Jonitová 
za Ing. Jaroslavu Přibylovou (náměstkyni MO ČR), Ing. Bohdana Holá za Ing. 
Stanislava Drápala (místopředsedu ČSÚ), Ing. Jana Fürstová (náměstkyně MSp 
ČR), Mgr. Ivana Hanačíková (vrch. ředitelka sekce cestovního ruchu MMR ČR) 
 
Omluvení členové a členky:  Ing. Stanislav Drápal (místopředseda ČSÚ), PaedDr. 
Jaroslav Müllner (náměstek MŠMT ČR), Ing. Jaroslava Přibylová (náměstkyně MO 
ČR)  
 
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):  Mgr. Dagmar Plachá (Svaz měst a obcí), Mgr. 
Hana Vitásková (Ústecký kraj), Alena Kultová (Středočeský kraj), Michal Poláček 
(Olomoucký kraj), Mgr. Marta Klimecká (Zlínský kraj), PhDr. Iva Kumperová 
(Plzeňský kraj), Ing. Petra Nováková (Karlovarský kraj), Mgr. Eva Ferrarová (Hl. m. 
Praha), Ing. Mgr. Alice Zdvihalová (MD ČR), PaedDr. Květoslava Čelišová 
(poslankyně a předsedkyně Stálé komise Parlamentu pro rodinu a rovné příležitosti 
 
Přítomní hosté: PhDr. Geraldina Palovčíková (MV ČR), Mgr. Miroslav Prokop (MZe 
ČR), 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 15 členů a 
členek a 3 zástupci členů a členek s hlasovacím právem. Celkem bylo přítomno 18 
osob s hlasovacím právem. Rada byla usnášeníschopná. 
 
Mgr. Čurdová zahájila zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti a poté pověřila 
vedením zasedání JUDr. Sajdu. 
 
 Program zasedání doplněný o body 2  a 9 byl schválen hlasováním: 15 – ANO/ 0 – 
NE/ 0 – Z. 
 
JUDr. Sajda dal hlasovat o schválení návrhu záznamu z jednání Rady ze dne 7. 
prosince 2004: 15– ANO/ 0 – NE/ 0 – Z. 
 
2. Podrobné vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při 
prosazování rovnosti mužů a žen v resortu ministerstva zemědělství 
 



 3

Náměstek ministra zemědělství Ing. Toman, CSc., informoval Radu o vyhodnocení 
stavu plnění resortních priorit a postupů při prosazování rovnosti mužů a žen 
v resortu ministerstva zemědělství. Poté předal slovo Mgr. Miroslavu Prokopovi, 
řediteli personálního odboru MZe ČR. Viz příloha k bodu 2. 
 
Po diskusi vzala Rada na vědomí informace ministerstva zemědělství týkající se 
hodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při prosazování rovnosti mužů a 
žen hlasováním: 15 - ANO/0 – NE/0 – Z.  
 
3.  Informace ministerstva práce a sociálních věcí o návrhu Rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady EU pozměňující Rozhodnutí Rady 2001/51/ES o 
zřízení Programu týkajícího se Rámcové strategie Společenství k rovnosti žen 
a mužů a Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU č. 848/2004/ES o 
zřízení Akčního programu Společenství na podporu organizací působících 
v evropském měřítku v oblasti rovnosti mužů a žen. 
 
JUDr. Sajda informoval Radu o návrhu Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
EU pozměňující Rozhodnutí Rady 2001/51/ES o zřízení Programu týkajícího 
se Rámcové strategie Společenství k rovnosti žen a mužů a Rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady EU č. 848/2004/ES o zřízení Akčního programu Společenství 
na podporu organizací působících v evropském měřítku v oblasti rovnosti mužů a 
žen. 
Viz příloha k bodu 3.  
 
4. Informace o průběhu projednávání návrhu směrnice Rady EU o zavedení 
zásady rovného zacházení s muži a ženami v přístupu a využívání zboží a 
služeb. 
 
JUDr. Sajda podal  informaci o Směrnici č. 2004/113/ES kterou se zavádí zásada 
rovného zacházení s muži a ženami v přístupu a využívání zboží a služeb.  
Viz příloha k bodu 4. 
 
5.  Informace o průběhu projednávání návrhu směrnice Evropského parlamentu 
a Rady o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení s ženami a 
muži v oblasti  zaměstnání a povolání. 
 
JUDr. Sajda informoval o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o 
zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení s ženami a muži v oblasti 
zaměstnání a povolání, která se týká pouze pracovněprávních záležitostí a která by 
měla být projednána Evropským parlamentem v první polovině roku 2005. 
Viz příloha k bodu 5. 
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6.   Informace resortů o stavu a vývoji projektů v oblasti rovných příležitostí pro 
muže a ženy v resortech vnitra, spravedlnosti, ministerstva práce a sociálních 
věcí, školství, mládeže a  tělovýchovy, financí, obrany, zemědělství a pro místní 
rozvoj. 
 
RNDr. Josef Postránecký podal Radě informace o stavu a vývoji projektů v oblasti 
rovných příležitostí pro muže a ženy v působnosti MV ČR. MV ČR se v uplynulém 
roce zaměřilo na čtyři skupiny projektů. První skupinou jsou projekty ochrany obětí 
obchodu s lidmi, v rámci které došlo v uplynulém roce k institucionalizaci Modelu 
ochrany a podpory obětí obchodování s lidmi. Na programu participují také NNO. 
Druhá skupina projektů je zaměřena na potlačování domácího násilí a násilí na 
ženách. Třetí skupina projektů se soustředí na oblast řízení lidských zdrojů, v rámci 
které byl vytvořen e-learningový model vzdělávání úředníku o rovných příležitostech 
mužů a žen a projekt Cesta ke zkvalitnění podmínek výkonu služby žen 
v ozbrojených a bezpečnostních složkách. Poslední skupinou jsou projekty v rámci 
péče o žadatele o azyl, např. Strategie vnitřní bezpečnosti a ANNA, ve kterých se MV 
ČR zaměřilo zejména na péči o osamělé žadatelky a matky v azylových zařízeních. 
  
JUDr. Sajda připomněl, že vyhodnocení projektů prosazujících rovnost žen a mužů 
za rok 2004 má být předloženo MPSV ČR všemi resorty do 31. 1. 2005.  
 
Ing. Fürstová informovala o stavu a vývoji projektů v oblasti rovných příležitostí pro 
muže a ženy v působnosti MSp ČR. MSp ČR se v rámci svých projektů zaměřilo 
především na reintegraci osob propuštěných z výkonu trestu na trh práce, dále 
organizovalo pilotní projekty týkající se péče o mládež a financování probačních 
programů. 
 
PhDr. Frýdová podala informace o stavu a vývoji projektů v oblasti rovných 
příležitostí pro muže a ženy v působnosti MŠMT ČR. Jedná se zejména o projekt 
Genderové aspekty přechodu žáků mezi vzdělanostními stupni, dále proběhl seminář 
Obraz žen a mužů v českých učebnicích aneb posuzování genderové korektnosti 
učebnic, který byl určen pro odbornou veřejnost,  a v současné době pokračuje 
program EU – EUPRO v rámci kterého vzniklo Národní kontaktní centrum pro ženy 
ve vědě jako informační, koordinační a servisní centrum nejen na národní, ale také 
na úrovni EU. MŠMT ČR plánuje uskutečnění projektů Další vzdělávání 
pedagogických pracovníků - rovné příležitosti ve výuce všeobecně vzdělávacích 
předmětů a Kariérní růst pedagogických pracovníků – genderová analýza. 
 
JUDr. Sajda se omluvil z další účasti na jednání a pověřil řízením zasedání Rady 
JUDr. Zelenkovou, která poté podala informace o stavu a vývoji projektů v oblasti 
rovných příležitostí pro muže a ženy v působnosti MPSV ČR.  
Za rok 2004 MPSV ČR zadalo tři projekty výzkumu pro potřeby státu - výzkum 
veřejného mínění „Trendy sociálně politických mechanismů ovlivňujících genderové  
vztahy III.“, Analýza nízkého počtu žen v politických rozhodovacích funkcích a 
Analýza výskytu obtěžování žen a mužů z důvodu pohlaví a sexuálního obtěžování 
na pracovišti (datum ukončení řešení projektu je stanoveno na 31. března 2005). Pro 
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rok 2005 byly schváleny projekty výzkumu Trendy sociálně politických mechanismů 
ovlivňujících genderové  vztahy IV. a Analýza vynaložených nákladů na dotace ve 
vybraných politikách MPSV z hlediska rovnosti žen a mužů.  Odbor implementace 
ESF vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu na projekty MPSV ČR 
Podpora rovných příležitostí na trhu práce a Sladění rodinného a pracovního života.  
V současné době probíhá výběrové řízení na programy sociální služby, rovné 
příležitosti žen a mužů, podpora fungující rodiny a podpora integrace cizinců. 
 
Ing. Zelinka informoval o stavu a vývoji projektů v oblasti rovných příležitostí pro 
muže a ženy v působnosti MF ČR. Pohovořil o probíhající informační kampani na 
stránkách časopisu Veřejná správa. Dále informoval o vzdělávání v oblasti gender 
budgetingu pro NNO a rovněž  v rámci státní správy.  
 
Mgr. Jonitová podala informace o stavu a vývoji projektů v oblasti rovných příležitostí 
pro muže a ženy v působnosti MO ČR. Informovala Radu o stálé delegátce MO ČR 
ve výboru žen v ozbrojených silách NATO, která připravila výstupy z výsledků 
srovnání jednotlivých států NATO, které byly dále použity ve vzdělávacích aktivitách. 
Dalším tématem tohoto výboru bude vliv žen/profesionálek na civilní obyvatelstvo 
v ozbrojených konfliktech. MO ČR v rámci profesionalizace armády provedlo 
průzkum názorů příslušníků obranných složek týkající se reformy armády a postavení 
žen v armádě. 
 
Mgr. Prokop informoval stavu a vývoji projektů v oblasti rovných příležitostí pro muže 
a ženy v působnosti MZe ČR. MZe ČR dlouhodobě uskutečňuje projekt spolupráce 
s NNO, zejména s Českým svazem žen, Unií katolických žen a Asociací podnikatelek 
a manažerek. Další uskutečňované dlouhodobé a probíhající projekty – např. 
neustále zdokonalování a podávání odborných informací z oblasti gender a rovných 
příležitostí formou Intranetu v okruzích: Sociální vztahy, Trh práce a vztahy na 
pracovišti, Politický život, Násilí  páchané na ženách a mužích. Od roku 2005 bude 
MZe usilovat o projekty rozšíření spolupráce  s další NNO a o nastínění a vytvoření 
materiálu o právním postavení spolupracujících manželek farmářů. 
 
Mgr. Hanačíková informovala Radu o stavu a vývoji projektů v oblasti rovných 
příležitostí pro muže a ženy v působnosti MMR ČR. Pohovořila o interních 
vzdělávacích akcích (seminář pro vedoucí zaměstnance ministerstva na téma 
Implementace rovných příležitostí pro ženy a muže jako součást vládních záměrů 
veřejných politik) jakož i o externích vzdělávacích akcích (konference Rozpočtové 
veřejné prostředky z hlediska rovnosti, seminář s francouzskými experty na MPSV 
ČR, workshop Implementace rovných příležitostí), které MMR ČR uspořádalo 
v uplynulém roce. Ministerstvo spolupracuje s nestátní neziskovou organizací Gender 
Studies. Dále Mgr. Hanačíková informovala o genderových statistických údajích 
vyplývajících z personálního informačního systému MMR ČR.  
 
JUDr. Zelenková  poté otevřela diskusi.  
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PhDr. Čelišová uvedla, že práce Rady se za poslední dobu zásadně zlepšila a že 
jednotlivé resorty jsou velmi aktivní v oblasti rovných příležitosti mužů a žen. Dále 
upozornila, že po případném vypovězení Úmluvy  o potlačování a zrušení obchodu 
s lidmi a využívání prostituce druhých osob Českou republikou nebude žádný 
mezinárodní dokument chránit oběti obchodu s lidmi. Zároveň vyjádřila nutnost 
posílení podpory NNO.  
RNDr. Postránecký uvedl, že úprava Úmluvy se neslučuje s připravovanou právní 
úpravou prostituce a vzhledem k tomu, že tato připravovaná úprava se nevztahuje na 
všechny oblasti ošetřené zmíněnou Úmluvou, slíbil informovat PhDr. Čelišovou o této 
problematice písemně nebo ústně na příštím zasedání Rady. 
JUDr. Boháčová poté vznesla dotaz, v jaké fázi je připravovaný zákon o prostituci.   
RNDr. Postránecký sdělil, že paragrafované znění navrhovaného zákona by mělo být 
předloženo MV ČR vládě v průběhu května nebo června 2005. 
 
Rada poté vzala uvedené informace na vědomí.  
 
7. Výroční zpráva o činnosti Rady za rok 2004 
 
JUDr. Zelenková otevřela prostor pro připomínky týkající se návrhu Výroční zprávy 
Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů za rok 2004. Připomínky nebyly 
vzneseny a Rada schválila návrh hlasováním: ANO – 9/NE – 0/Z – 0. 
 
8. Informace o činnosti pracovní skupiny pro rodinu a rovné příležitosti 
 
Mgr. Kolínská informovala Radu o činnosti pracovní skupiny pro rodinu a pracovní 
příležitosti, která se sešla 14. 1. 2005. Skupina projednávala zejména problémy 
matek-VŠ studentek, navrhla případné prodloužení nezaopatřenosti těchto studentek 
do věku 27 let a zřízení dětských koutků na vysokých školách. Skupina dále 
podpořila iniciativu k sepsání oficiálního dopisu Senátu a Poslanecké sněmovně ČR 
ohledně toho, aby se při všech novelizacích zákonů hlídalo, aby se situace rodin 
nezhoršovala. Pracovní skupina zdůraznila, že za rodinnou problematiku by měla být 
garantem jedna instituce –  Rada vlády pro rodinu. Nakonec Mgr. Kolínská pozvala 
přítomné na akce Demografické společnosti. 
 
JUDr. Zelenková doporučila, aby pracovní skupina připravila písemné podklady 
ohledně zmíněné problematiky matek-VŠ studentek pro příští jednání Rady. Dále 
informovala o tom, že Rada vlády je poradním orgánem vlády a veškeré její postupy, 
včetně komunikace s Parlamentem,  musí být v souladu s ústavním pořádkem. 
 
 
 
 



 7

7. Různé 
 
7.1. Výběr resortů k podání informací o plnění resortních postupů a priorit 
JUDr. Zelenková navrhla, aby MO ČR, MV ČR a MF ČR podali informace o plnění 
resortních postupů a priorit na příštím zasedání Rady, odsouhlaseno hlasováním: 
ANO – 11/NE – 0/Z – 0. 
 
7.2. Návrhy členek a členů Rady na doporučení vládě 
Žádné návrhy nebyly vzneseny. 
 
7.3. Vyhodnocení připomínek ve vnitřním připomínkovém řízení mezi členkami a 
členy Rady k doporučením vládě 
 K doporučení Rady ve věci změny právní úpravy ošetřování člena rodiny nebyly 
žádné zásadní připomínky, provedou se pouze drobné formulační úpravy a materiál 
bude odeslán do vnějšího připomínkového řízení.  
K doporučení Rady týkajícího se opatření na zlepšení podmínek pro naplňování 
priorit při prosazování rovných příležitostí v resortech byly vzneseny tři zásadní 
připomínky od MSp ČR, MŠMT ČR  a MO ČR.   
Po diskusi byl návrh doporučení vládě upraven tak, že bod týkající se zřízení 
oddělení na některých ministerstvech se vypouští a slovo „ukládá“ se mění na 
„doporučuje“. 
Rada poté se hlasováním odsouhlasila změnu návrhu doporučení Rady: ANO – 
11/NE – 0/Z – 2. 
 
7.4. Ostatní  
PhDr. Kumperová (Plzeňský kraj) uvedla, že některé projednávané koncepční 
záležitosti jsou spíše na úrovních ministerstev a pro úroveň krajů neexistuje ani 
žádná pracovní skupina. 
JUDr. Zelenková sdělila, že tyto záležitosti jsou pouze v kompetenci krajů 
samotných, vláda nemůže krajům v tomto směru nařizovat. Vláda je otevřená 
spolupráci s kraji, např. v roce 2004 v rámci twinningového projektu  byly 
zorganizovány semináře o rovnosti žen a mužů na krajích, které o tuto spolupráci 
projevily zájem. Kraje mají přístup na jednání Rady (status stálých hostů) a informace 
o jejich aktivitách budou velmi vítány. 
Mgr. Ferrarová (hl. m. Praha) uvedla, že kraje by měly informovat Radu o tom, co 
kraje konkrétně dělají spíše než co plánují v oblasti rovných příležitostí mužů a žen. 
RNDr. Postránecký sdělil, že například e-learningový program Rovnost žen a mužů 
byl vytvořen pro úředníky státní správy i samosprávy. 
Ing. Holá informovala Radu, že Statistický úřad připravuje aktualizované vydání 
brožury Ženy a muži v datech a požádala přítomné o případné připomínky a podněty.  
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JUDr. Zelenková poté ukončila oficiální část zasedání a poděkovala všem členům a 
členkám za aktivní účast a vyhlásila 15 minutovou přestávku. 
 
Po přestávce se pro zájemce konala prezentace e-learningového kurzu MV ČR 
Rovnost žen a mužů, který předvedl zástupce firmy Rentel. 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Klára Jiráková 
 
 


