
Datum a místo zasedání:  
22. září 2003, úterý, budova MPSV Na Poříčním právu 1, zasedací místnost Klub (od 
9,00 do 12,00 hod.) 

Program zasedání:  

1. Zahájení, schválení navrženého programu.  
2. Informace o výsledcích twinningového projektu PHARE "Zlepšení veřejného 

institucionálního mechanismu pro aplikaci, prosazení a  kontrola rovného 
zacházení s muži a ženami".  

3. Podrobné vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při 
prosazování rovnosti mužů a žen v resortu školství, mládeže a tělovýchovy.  

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

5. Podrobné vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při 
prosazování rovnosti mužů a žen v resortu dopravy.  

6. Podrobné vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při 
prosazování rovnosti mužů a žen v resortu ministerstva pro místní rozvoj.  

7. Projednání okruhu priorit pro projekty resortů na podporu realizace rovných 
příležitostí pro ženy a pro muže.  

8. Různé - Výběr resortů pro vyhodnocení stavu plnění resortních priorit na 
příštím zasedání Rady.  

Přítomní členové a členky, případně jejich zástupci a zástupkyně 
s hlasovacím právem:  
předsedkyně Rady Mgr. Anna Čurdová (poslankyně PSP ČR), místopředseda Rady 
JUDr. Miroslav Fuchs (nám. MPSV), Mgr. Pavel Přibyl (vrchní ředitel Úřadu MV), Ing. 
Jana Fürstová (nám. MS), PaedDr. Jaroslava Müllner (nám. MŠMT), Mgr. Bronislava 
Jonitová (za Ing. Jaroslavu Přibylovou, nám. MO), Zdeněk Kadlec (řed. úřadu MZd), 
Mgr. Miroslav Prokop (za Ing. Pavla Rybníčka, nám. Mze), Ing. Stanislav Drápal 
(místopředseda ČSÚ), PhDr. Marie Čermáková (ředitelka Soc. ústavu AV ČR), 
Danuše Machátová (ČMKOS), 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. Zdeňka Hajná 
(předsedkyně Českého svazu žen) /od 10:30/ 

Omluvení členové a členky:  
Ing. Jan Wiesner předseda SČMVD 

Ostatní zástupci členů (bez hlasovacího práva):  
Magdalena Karešová (za nám. MMR), Mgr. Petr Novotný (za MUDr. Jana Jařaba, 
zmocněnce pro lidská práva), Mgr. Ladislav Škeřík (za nám. MZV JUDr. Pavla 
Vošalíka), Ing. Vladimíra Drbalová (za Ing. Jana Wiesnera předsedu SČMVD), Mgr. 
Eva Petrů (za RNDr. Josefa Postráneckého, nám MV), Vilém Buriánek (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), Mgr. Eva Ferrarová (za hl.m. Praha), Martina 
Pustinová (za Středočeský kraj), Kateřina Vimrová Gardelková (za Plzeňský kraj), 



Bohumila Vančurová (za Jihočeský kraj), Bc. Ludmila Hájková (za Královéhradecký 
kraj), Pavel Podivínský (za Olomoucký kraj), Dagmar Plachá (za Svaz měst a obcí). 

Hosté:  
Ing. Alice Zdvihalová (za Ing. Františka Rochovanského, nám. MD). 

1. Zahájení, schválení navrženého programu 

Z 23 členů a členek Rady bylo přítomno 13 členů a členek, 2 zástupci členů a členek 
s hlasovacím právem a 6 zástupců členů a členek bez hlasovacího práva. Celkem 
s hlasovacím právem bylo přítomno 15 osob. Rada byla usnášení schopná. 
Připomínky k zápisu z jednání Rady dne 29. dubna 2003 nebyly vzneseny. 

Program zasedání byl schválen hlasováním: 15-ANO/0-NE/0-Z. 

2. Informace o výsledcích twinningového projektu PHARE "Zlepšení 
veřejného institucionálního mechanismu pro aplikaci, prosazení a  kontrola 
rovného zacházení s muži a ženami". 

JUDr. Zelenková shrnula výsledky twinningového projektu - konalo se 10 seminářů 
(zejména pro úředníky ministerstev, krajských úřadů, městských úřadů, sociální 
partnery, politiky, novináře), byly vydány příručky "Proč a jak vypracovat plán 
rovnosti žen a mužů", Evropské strukturální fondy - rovnost žen a mužů 
v projektových přihláškách", "Příručka na cestu k rovnosti žen a mužů" a statistická 
příručka "Ženy a muži v datech". 

Hlavním výstupem z projektu byla doporučení na zlepšení institucionálního 
mechanismu pro realizaci politiky rovnosti žen a mužů. Na MPSV by měl být místo 
stávajícího oddělení pro rovnost žen a mužů zřízen odbor pro rovnost žen a mužů, na 
ostatních ministerstvech by měl být rozšířen počet pracovníků zabývajících se 
rovností žen a mužů, na každém krajském úřadě by měl být zaměstnán odborník na 
problematiku rovnosti mužů a žen, měla by být rozvíjena spolupráce se sociálními 
partnery a s nestátními neziskovými organizacemi. 

V následné diskusi potom zazněla připomínka na malou informovanost krajů a obcí 
o problematice rovnosti žen a mužů - hejtmani jsou stálými hosty Rady, neúčastní se 
však dosud jejího zasedání osobně, pověřují účastí jiné pracovníky. Rada přijala 
závěr, aby v zájmu osobní účasti hejtmanů na jednání Rady jim byla postoupena 
k informaci a využití závěrečná doporučení z projektu - "Zlepšení veřejného 
institucionálního mechanismu pro zavedení posílení a kontrolu prosazování rovných 
příležitostí pro muže a ženy". 

Hlasování: 15-ANO/0-NE/0-Z 

Předsedkyně Rady navrhla přijmout doporučení Rady vládě, aby uložila ministru 
vnitra zpracovat věcný záměr volebního zákona, který by legislativně zajistil 
mechanismy na rovné zastoupení žen a mužů ve volených zastupitelských orgánech 
např. Poslanecká sněmovna, Senát, krajská, městská a obecní zastupitelstva, 
Evropský parlament. Návrh předsedkyně Rady byl schválen. 

Hlasování: 15-ANO/0-NE/0-Z 



3. Podrobné vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při 
prosazování rovnosti mužů a žen v resortu školství, mládeže a tělovýchovy. 

PaedDr. Müllner, nám. ministryně školství představil priority při prosazován rovnosti 
žen a mužů ve svém resortu. MŠMT v současné době pracuje na úkolu vyplývajícího 
z Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a  žen pro rok 2002, který 
mu ukládá provést revizi učebnic základních škol z hlediska rovnosti mužů a žen. 
V České republice nejsou učebnice závazné, každá škola učí podle jiných učebnic, 
MŠMT pouze přiděluje či nepřiděluje doložku k těmto učebnicím (zda jsou dle MŠMT 
vyhovující). 

Na mezinárodním poli je MŠMT členem skupiny Helsinki Group, která se zabývá 
situací žen ve vědě, na toto téma již MŠMT uspořádalo dvě konference. 

V následné diskusi zazněl dotaz na spolupráci MŠMT s nestátními neziskovými 
organizacemi (NNO) a s rodičovskými organizacemi. 

PaedDr. Müllner nevyloučil podporu NNO nicméně v současné době nejsou v rozpočtu 
MŠMT finanční prostředky na programy na podporu nestátních neziskových 
organizací 

Na adresu spolupráce s rodičovskými organizacemi sdělil, že záleží výhradně na tom 
kterém zřizovateli školy (což jsou kraje a obce), jakou formu spolupráce 
s rodičovskými organizacemi zvolí. 

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

Pro nepřítomnost příslušného náměstka ministra na návrh předsedkyně Rady 
rozhodla Rada o odložení uvedeného bodu programu na další zasedání Rady. 

Hlasování: 14-ANO/0-NE/2-Z. 

5. Podrobné vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při 
prosazování rovnosti mužů a žen v resortu dopravy 

Pro nepřítomnost příslušného náměstka ministra na návrh předsedkyně Rady 
rozhodla Rada o odložení uvedeného bodu programu na další zasedání Rady. 

Hlasování: 14-ANO/0-NE/2-Z. 

6. Podrobné vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při 
prosazování rovnosti mužů a žen v resortu ministerstva pro místní rozvoj 

Pro nepřítomnost příslušné náměstkyně ministra na návrh předsedkyně Rady 
rozhodla Rada o odložení uvedeného bodu programu na další zasedání Rady. 

Hlasování: 14-ANO/0-NE/2-Z. 

7. Projednání okruhu priorit pro projekty resortů na podporu realizace 
rovných příležitostí pro ženy a pro muže. 



Rada projednala materiál "Podklad pro diskusi o stanovení okruhu priorit pro projekty 
resortů". Členové a členky Rady uplatnili několik připomínek, které budou 
zapracovány do konečného znění. Předsedkyně Rady navrhla přijmout doporučení 
Rady vládě doplnit přílohu usnesení vlády č. 597 ze dne 18. června 2003 a hlavní 
oblast státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2004 
"podpora rovných příležitostí mužů a žen" blíže specifikovat podle předloženého 
materiálu - doplnit hlavní problémové okruhy: pracovní život, politický život, násilí na 
ženách, genderová problematika společnosti (obecné povědomí), role a stereotypy 
obou pohlaví, genderová problematika v romské komunitě. 

Návrh byl schválen. 

Hlasování: 16-ANO/0-NE/0-Z. 

Předsedkyně Rady s ohledem na komplexnost zpracovaného materiálu "Podklad pro 
diskusi o stanovení okruhu priorit pro projekty resortů" navrhla rozeslat tento 
materiál všem ministrům, kteří jsou odpovědni za přidělování dotací. Materiál ve 
svém popisu problematiky obsahuje celou řadu námětů na projekty z oblasti rovnosti 
žen a mužů. Návrh byl schválen. 

Hlasování: 16-ANO/0-NE/0-Z. 

8. Různé 

8.1. Předsedkyně Rady navrhla, aby na příštím zasedání Rady byly prezentovány 
resortní priority ministerstva spravedlnosti. Návrh byl schválen. 

Hlasování: 16-ANO/0-NE/0-Z. 

8.2. Předsedkyně Rady informovala, že 10. 9. 2003 vláda schválila doporučení Rady 
k genderovému rozpočtování a uložila ministru financí do 30. 6. 2004 připravit 
informační metodiku. 

8.3. Předsedkyně Rady informovala členky a členy Rady o své účasti na konferenci 
ministrů pro rovné příležitosti mužů a žen na téma "Ženy v rozhodovacích procesech" 
konané ve dnech 12. - 13. 9. 2003 v Syrakusách v Itálii, z níž vyplynuly tři hlavní 
závěry - doporučení pro zvýšení účasti žen v rozhodovacích procesech:  

• zabývat se volebními zákony,  
• vypracovat strategii zaměstnanosti žen,  
• působit na zaměstnavatele, aby prosazovali a dodržovali rovnost mužů a žen.  

8.4. Předsedkyně Rady požádala členky a členy Rady, aby zaslali sekretariátu Rady 
do 15. 10. 2003 náměty na plán práce Rady pro rok 2004. 

8.5. Předsedkyně Rady navrhla, aby Rady doporučila vládě uložit Ministerstvu vnitra 
(Institut pro místní správu) a vedoucí Úřadu vlády (Institut státní správy) připravit 
do 30. 6. 2004 novou formu vzdělávání úředníků v oblasti rovnosti mužů a žen 
formou tzv. e -learningu. 

Po diskusi o výhodách a nevýhodách e - learningu dospěla Rada k závěru pokračovat 
v diskusi na některém z příštích zasedání. 



Hlasování: 16-ANO/0-NE/0-Z. 

8.6. JUDr. Fuchs informoval členky a členy Rady o ustavení Resortní koordinační 
skupiny při MPSV pro záležitosti EU. Agenda MPSV je příliš široká na to, aby ji mohla 
jedna skupina postihnout, bylo ustaveno 8 podskupin, jedna má na starosti rovnost 
mužů a žen. 

Dále informoval přítomné o tom, že v rámci komunitárního programu spojeného 
s Rámcovou strategií Společenství pro rovnost žen a mužů by mělo MPSV první 
polovině roku 2004 uspořádat národní konferenci o problematice rovnosti mužů 
a žen. 

8.7. Předsedkyně Rady požádala zástupce Ministerstva vnitra o informace 
o programu EU DAPHNE - zda a za jakých podmínek mohou nestátní neziskové 
organizace přistoupit k tomuto programu, který se kromě jiného týká i boje proti 
domácímu násilí. Zástupci MV sdělili, že zprávu podají do příštího zasedání Rady. 

8.8. Předsedkyně Rady sdělila, že příští zasedání Rady je plánováno na listopad 
2003. Po diskusi o nejvhodnějším dni pro konání zasedání Rady dospěla Rada 
k závěru, že s ohledem na pravidelné pracovní akce členek a členů Rady se jako 
nejvhodnější den pro zasedání Rady jeví pátek. 

8.9. Mgr. Čurdová poděkovala všem přítomným za aktivní účast a ukončila zasedání 
Rady. 

 


