
 Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 
Sekretariát 
 

Záznam ze zasedání 
 Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů dne 24. února 2004 

Datum a místo zasedání: 24. února 2004, úterý, budova MPSV Na Poříčním právu 1, 
zasedací místnost „Skleník“ (od 9,00 do 10,30 hod.) 
 

Program zasedání: 
1. Zahájení, schválení navrženého programu 
2. Informace ministerstva práce a sociálních věcí o komunitárním programu spojeném 

s „Rámcovou strategií Společenství pro rovnost žen a mužů (2001 – 2005)“.  
3. Informace ministerstva vnitra o komunitárním programu DAPHNE II (2004 – 2008). 
4. Informace o návrhu Evropské komise na směrnici o rovnosti žen a mužů v přístupu ke 

zboží a službám. 
5. Podrobné vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při prosazování rovnosti 

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

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

mužů a žen v resortu ministerstva zdravotnictví. 
8. Projednání návrhu výroční zprávy o činnosti Rady za rok 2003. 
9. Informace resortů o stavu a vývoji projektů v oblasti rovných příležitostí pro muže a ženy 

v resortech vnitra, spravedlnosti, školství, mládeže a tělovýchovy, financí, zdravotnictví, 
obrany, zemědělství a pro místní rozvoj. 

10. Různé 
- Návrhy členek a členů Rady na doporučení vládě. 
- 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) /do 9:30 hod/,  
místopředseda Rady JUDr. Čestmír Sajda, MBA (nám. MPSV), Ing. Ludmila Müllerová (nám. 
MPSV), Ing. Ladislav Zelinka (nám. MF), Mgr. Pavel Přibyl (vrchní ředitel Úřadu MV),   
PaedDr. Jaroslav Müllner (nám. MŠMT),  Mgr. Ivana Hanačíková (nám. MMR), Mgr. 
Bronislava Jonitová (za Ing. Jaroslavu Přibylovou, nám. MO),  Ing. Jitka Pémová (vrch. řed. 
kanc. 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),  Mgr. Michaela Marksová - Tominová (místopředsedkyně Asociace 
pro rovné příležitosti), PhDr. Eliška Janšová (tajemnice Asociace pro rovné příležitosti), 
PhDr. Zdeňka Hajná (předsedkyně Českého svazu žen),  Mgr. Michaela Štěrbová (za Ing. 
Janu Fürstovou, nám. MS), Mgr. Eva Petrů (za RNDr. Josefa Postráneckého, nám MV),  Ing. 
Jaroslava Přibylová (nám. MO) /od 10:00 od/.  

Omluvení členové a členky: Ing. Jana Fürstová (nám. MS),  JUDr. Marie Boháčová 
(místopředsedkyně Unie katolických žen), Ing. Jan Wiesner předseda SČMVD, Ing. 
Jaroslava Přibylová, nám. MO,  Mgr. Rut Kolínská (Síť mateřských center), RNDr. Josef 
Postránecký (nám. MV), Ing. Pavel Rybníček (nám. Mze),   
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Ostatní zástupci členů (bez hlasovacího práva):  

Ing. Bohuslava Boučková (za JUDr. Marii Boháčovou, místopř. Unie katolických žen), 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),  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), Bohumila Vančurová (za Jihočeský kraj), Michal 
Poláček (za Olomoucký kraj), Eva Nováková (za Zlínský kraj), Dagmar Plachá (za Svaz měst 
a obcí), Ing. Alice Zdvihalová (za Ing. Františka Rochovanského, nám. MD). 

Hosté:  PhDr. Geraldina Palovčíková (MV ČR) 

 

1. Zahájení, schválení navrženého programu 

Z 23 členů a členek Rady bylo přítomno 14 členů a členek, 4 zástupci členů a členek 
s hlasovacím právem a 5 zástupců členů a členek bez hlasovacího práva. Celkem 
s hlasovacím právem bylo přítomno 18 osob. Rada byla usnášeníschopná. Připomínky 
k zápisu z jednání Rady dne 25. listopadu 2003 nebyly vzneseny.  

Mgr. Čurdová přivítala členy a představila nového místopředsedu Rady JUDr. Čestmíra 
Sajdu, MBA.  

Dále navrhla zařadit bod 10 programu (Různé) na druhé místo a bod 8 (Projednání návrhu 
výroční zprávy o činnosti Rady za rok 2003) na třetí místo  a dále pokračovat dle navrženého 
programu. 

Bod 6 (Podrobné vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při prosazování 
rovnosti mužů a žen v resortu ministerstva zemědělství) se přesunuje na příští zasedání 
Rady – nedostavil se příslušný náměstek ministra..  

Program zasedání byl schválen hlasováním: 18-ANO/0-NE/0-Z.   

  
2. Různé 
 
Na příštím zasedání Rady by měla prezentovat své resortní priority ministerstva zemědělství, 
informatiky a zahraničních věcí.   
 
Dále Rada projednala návrh Rut Kolínské na ustanovení pracovní skupiny pro rovné 
příležitosti a rodinu. Rada by měla pověřit  Mgr. Čurdovou a Mgr. Kolínskou, aby zpracovaly 
písemný materiál, který by definoval pracovní skupinu a její činnost.   

Mgr. Škeřík přivítal tuto iniciativu a upozornil, že i v rámci Ministerstva zahraničních věcí se 
ustanovuje neformální pracovní skupina, která řeší problematiku rodinných příslušníků 
diplomatů  (např. partner/ka diplomata nemůže vykonávat v zahraničí své povolání a má tak 
po návratu o ČR ztížené uplatnění na trhu práce. 
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Mgr. Čurdová navrhla usnesení Rady: Rada pověřuje Mgr. Čurdovou a Mgr. Kolínskou 
připravit písemný materiál k ustanovení pracovní skupiny pro rovné příležitosti a rodinu. 

Hlasování: 18-ANO/0-NE/0-Z.   

PaedDr. Müllner navrhl zvážit jiný termín pro konání zasedání Rady (nikoliv v úterý 
dopoledne). 

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

Rada přijala usnesení: Rada bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Rady za rok 2003 a 
žádá sekretariát , aby ji Radě předložil znovu po vypořádán připomínkového řízení.  

Hlasování: 17-ANO/0-NE/0-Z.   

4. Informace ministerstva práce a sociálních věcí o komunitárním programu spojeném 
s „Rámcovou strategií Společenství pro rovnost žen a mužů (2001 – 2005)“ 

JUDr. Zelenková informovala Radu o roli MPSV v tomto komunitárním programu. Pro 
kandidátské země připadá v úvahu pouze jedna aktivita – uspořádání konference o rovných 
příležitostech pro ženy a muže. MPSV se k tomuto projektu přihlásilo 18. 12. 2003 b yl 
schválen. Konference proběhne v roce 2004, bude pro 150 účastníků z krajů, obcí, 
ministerstev. Její téma bude obecný úvod do rovných příležitostí a aplikace gender 
mainstreamingu a gender budgetingu.   

Rada vzala na vědomí informaci JUDr. Zelenkové 

Hlasování: 17-ANO/0-NE/0-Z.   

5. Informace ministerstva vnitra o komunitárním programu DAPHNE II (2004 – 2008). 

S informací vystoupil náměstek ministra vnitra Mgr. Přibyl.  

Ministerstvo vnitra zpracovalo písemný materiál, z něhož vyplývá, že Česká republika se 
k programu může připojit – mohou se připojit nestátní neziskové organizace, partner by 
neměl být sousední stát. Na Ministerstvu vnitra má program DAPHNE II na starost odbor 
prevence kriminality. Uvedl i odkaz na internetové stránky týkající se  programu. 

Rada   vzala na vědomí informaci Mgr. Přibyla. 

Hlasování: 17-ANO/0-NE/0-Z.   

 
6. Informace o návrhu Evropské komise na směrnici o rovnosti žen a mužů v přístupu 
ke zboží a službám. 
   

Místopředseda Rady JUDr. Sajda informoval členy a členky Rady o nově připravované 
směrnici EU o přístupu ke zboží a službám. V této směrnici jde o zákaz přímé i nepřímé 
diskriminace na základě pohlaví přístupu ke zboží a službám.  Současně probíhají diskuse o 
nutnosti změny pojistně matematických faktorů – aby byly jiné než pohlaví. 

Ing. Zelinka v této souvislosti upozornil na problém rozdílného přístupu žen a mužů k úvěrům 
v bankách – jak budou schopni tento úvěr splácet. 
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Existují tři možné přístupy: 

 Negativní – žena dostane minus body, neboť bude mít děti a nebude mít možnost 
výdělku a tedy nebude moci úvěr splácet 

 Neutrální – podmínky pro muže i ženy jsou stejné 

 Pozitivní – žena dostane plus body      

V hlubinné rovině však existuje další problém – ženy mají obecně nižší příjmy než muži, 
tudíž nedosáhnou na tak vysoké  úvěry jako muži. 

V případě pojišťovnictví – pojišťovny musí hledat kritéria, která budou  

a) levná 

b) statisticky významná 

Postoj Ministerstva financí je nepřenášet diskriminaci do roviny technické, ale řešit ji 
hlubinně. 

Ing. Drápal zdůraznil, že ženy se vždy dožívaly vyššího věku než muži. Vyšší střední délka 
života je historicky vyšší u žen. Materiál (návrh směrnice obsahuje pouze negující část, 
nikoliv část konstruktivní – říká, že se nemá používat střední délka života, ale neříká, co se 
má používat. Pokud se pojišťovacím institucím zakáže používání střední délky života, muži 
budou platit diskriminačně o 6 let více.  

JUDr. Sajda požádal Ing. Drápala o písemnou formu jeho příspěvku.   

Dále navrhl usnesení  - Rada bere materiál na vědomí, proběhne o něm ještě jednání na 
meziresortní koordinační skupině. 

Hlasování: 17-ANO/0-NE/0-Z.   

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

Informace podala náměstkyně ministra pro místní rozvoj Mgr. Hanačíková. 

1. Oblast mediální politiky – na webových stránkách MMR byla uveřejněna Úmluva o  
odstranění všech forem diskriminace žen. 

2. Oblast personální politiky – 53% žen , 47% mužů , vedoucí funkce zastává 34% žen. 

3. Byl uskutečněn přednáškový cyklus na téma Rovnost žen a mužů – vedla ho PhDr. 
Marie Čermáková. 

4. Klíčovou oblastí MMR je bytová politika. MMR se zasadilo o výstavbu podporovaných 
bytů . V roce 2003 – bylo do výstavby těchto bytů investováno 150 milionů Kč., bylo 
postaveno 275 podporovaných bytů pro osoby v sociálně nevýhodné situaci. Obce 
nesmí žádat osoby o finanční spoluúčast, osoba je zde v nájmu, nesmí si byt koupit – 
je určen pro sociálně slabší rodiny a ženy s nezaopatřenými dětmi. 

5. Odbor personální jedná s Gender Studies o.p.s. o konceptu semináře pro ženy na 
regionální úrovni – prozatím, je  tento koncept ve stadiu vzniku. 
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Rada vzala informaci Mgr. Hanačíkové na vědomí. 

      Hlasování: 17-ANO/0-NE/0-Z.   

   

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

 

Informaci podala vrchní ředitelka kanceláře ministryně zdravotnictví Ing. Jitka Pémová. 

Na MZd vykonává funkci ředitele odboru 48 % žen, vedoucího oddělení 64%žen a ředitele 
resortní instituce 21% žen. MZd poskytuje resortní priority přímo řízeným institucím a krajům. 
MZd vytvořilo standarty chování pro lékaře poři přístupu k obětem domácího násilí. 

Rada vzala informaci Ing. Pémové na vědomí. 

Hlasování: 17-ANO/0-NE/0-Z.     

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

PaedDr. Müllner sdělil členům a členkám Rady, že Evropská komise 30. ledna 2004 
uspořádala v Bruselu slavnostní shromáždění zástupců vědy a výzkumu z členských a 
asociovaných zemí EU u příležitosti předání zprávy o situaci vědeckých pracovnic v zemích 
střední a východní Evropy. Česká republika zde byla uvedena jako příklad hodný 
následování, neboť založila a podpořila v rámci programu EUPRO vznik  Národního 
kontaktního centra pro ženy  a vědu.     

PhDr. Palovčíková představila dva projekty MV. 

1. Modelový mezioborový projekt k vytvoření právního rámce a metodických postupů 
pro zavedení interdisciplinárních týmů, spojujících zdravotní, sociální, a policejní 
pomoc při odhalování a stíhání případů domácího násilí -  výsledky tohoto projektu 
jsou v současné době (únor 2004) v připomínkovém řízení. Výsledkem projektu jsou 
náměty na legislativní opatření, návrhy na metodická opatření.  

V České republice neexistuje instituce, která by systematicky monitorovala situaci 
v domácím násilí, proto se navrhuje, aby meziresortní skupina, která pracovala na 
projektu dále fungovala a každoročně podávala zprávy. 

2. Podpora při sladění rodinného a pracovního života pro zaměstnance policie a hasičů 
– tento projekt nebude náročný na finanční prostředky, cílem by měla být podpora 
rovnosti, partnerských vztahů, změna tradičních postojů, zvýšení počtu žen v silových 
složkách. 

Mgr. Škeřík podotkl, že na Ministerstvu zahraničních věcí dochází k diskriminaci na 
úrovni rodin sloužících v zahraničí – je to problém všech států . Byla uspořádána konference 
zemí přistupujících do EU – výsledkem bylo konstatování, že v české diplomacii jsou 
podmínky rodin na nejvyšší úrovni, v rámci EU jsme však až mezi posledními. Na MZV 
vzniká neformální kancelář pro rodinnou politiku.  
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JUDr. Sajda navrhl usnesení Rady – Rada bere na vědomí informace resortů školství, 
vnitra a zahraničních věcí o projektech v oblasti rovných příležitostí žen a mužů.      

Hlasování 17-ANO/0-NE/0-Z.     

10. Přijetí záznamu ze zasedání Rady ze dne 25. listopad 2003.  

Mgr. Marksová – Tominová požádala o změnu 4. odstavce na straně 6.- pošle ČSÚ text, 
jak to upravit. 

Rada schválila záznam ze svého zasedání dne 25. listopadu 2003. 

Hlasování 16-ANO/0-NE/1-Z.     

  

 

     

 

 

  


