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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 27. září 2005 
 
Datum a místo zasedání: 27. září 2005, úterý, budova MPSV Na Poříčním právu 1, 

Praha 2, Skleník (od 9: 00 do 10: 00 hod.) 

 
 
Program zasedání: 
 

1. Zahájení, schválení navrženého programu, odsouhlasení záznamu ze 
zasedání Rady ze dne 7. června 2005.  

2. Informace o schválení Souhrnné zprávy o plnění „Priorit a postupů vlády při 
prosazování rovnosti žen a mužů“ za rok 2004 vládou. 

3. Vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při prosazování rovnosti 
žen a mužů v resortu vnitra. 

4. Vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při prosazování rovnosti 
žen a mužů v resortu financí. 

5. Různé 
 

  
 
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), MUDr. Marián Hošek 
(nám. MPSV), JUDr. Petr Hanzl (vrchní ředitel MV),  Ing. Antonín Liberda (nám. 
MSpr), doc. Ing. Jiří Volf, CSc. (nám. MF), Mgr. Bronislava Jonitová za Ing. Jaroslavu 
Přibylovou (nám. MO), JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D. (nám MZdr.), Mgr. Kateřina 
Jacques za ThMgr. Svatopluka Karáska (zmocněnce vlády pro lidská práva), Ing. 
Bohdana Holá za Ing. Stanislava Drápala (místopředsedu ČSÚ), Danuše Machátová 
(ČMKOS), JUDr. M. Zvolská za Ing. Jana Wiesnera (předsedu SČMVD), doc. JUDr. 
Pavel Svoboda, DEA (nám. MZV), JUDr. Marie Boháčová (místopředsedkyně Unie 
katolických žen), PhDr. Eliška Janšová (tajemnice Asociace pro rovné příležitosti), 
PhDr. Marie Čermáková (ředitelka Sociologického ústavu AV ČR), PhDr. Hana 
Frýdová za PaedDr. Jaroslava Müllnera (nám. MŠMT), Mgr. Miroslav Prokop za Ing. 
Miroslava Tomana, CSc. (nám MZe). 
Omluvení členové a členky: RNDr. Josef Postránecký (nám. MV), PaedDr. Jaroslav 
Müllner (nám. MŠMT), Ing. Miroslav Toman, CSc. (nám. MZe), Ing. Jaroslava 
Přibylová (nám. MO), Mgr. Ivana Hanačíková (nám MMR), ThMgr. Svatopluk 
Karásek (zmocněnec vlády pro lidská práva), Ing. Stanislav Drápal (místopředseda 
ČSÚ), Ing. Jan Wiesner (předseda SČMVD), PhDr. Zdeňka Hajná (předsedkyně 
ČSŽ), Mgr. Rut Kolínská. 
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Ostatní zástupci členů (bez hlasovacího práva): Bc. Markéta Henzlová (za PhDr. 
Zdeňku Hajnou ČSŽ), Mgr. Hana Kubíková (za Mgr. Ivanu Hanačíkovou vrchní 
ředitelku sekce MMR). 
Přítomní stálí hosté, zástupci stálých hostů (za hejtmany, primátora hl. m. 
Prahy a Svaz měst a obcí ČR): PhDr. Iva Kumperová (Plzeňský kraj), Bc. Anna 
Knopová (Liberecký kraj), Mgr. Marta Klimecká (Zlínský kraj), Eva Žampachová 
(Ústecký kraj), Jiří Vondráček (kraj Vysočina), Ing. Petra Nováková (Karlovarský 
kraj), Mgr. Pavel Podivínský (Olomoucký kraj), Tereza Hácová (Pardubický kraj), Eva 
Ferrarová (Hl. m. Praha), Mgr. Martina Pěčková (za Ing. Petra Bendla), Pavel 
Podivínský (za RNDr. Ivana Kosatíka), Dagmar Plachá (Svaz měst a obcí ČR), Ing. 
Věra Hnátová (Asociace podnikatelek a manažerek). 
Přítomní hosté: PhDr. Kateřina Niklová (MF), Mgr. Helena Knoblochová (Asociace 
podnikatelek a manažerek), Jitka Kruková (MZV). 
 
1. Zahájení, schválení navrženého programu 
Celkem bylo přítomno 18 osob s hlasovacím právem. Rada byla usnášeníschopná. 
Mgr. Čurdová zahájila Radu vlády a navrhla vypuštění původně navrhovaného bodu 
6. Informace z práce pracovní skupiny pro rodinu a rovné příležitosti pro 
nepřítomnost Mgr. Kolínské. Poté předala slovo místopředsedovi Rady JUDr. 
Sajdovi, MBA.  
 
2. Informace o schválení Souhrnné zprávy o plnění „Priorit a postupů vlády při 
prosazování rovnosti žen a mužů“ za rok 2004 vládou 
 
 
JUDr. Sajda podal ústní informaci o schválení Souhrnné zprávy o plnění „Priorit a 
postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů“ za rok 2004, viz příloha č. 1. 
Informace byla Radou přijata bez připomínek. 
 
 
3. Vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při prosazování 
rovnosti žen a mužů v resortu vnitra 
  
 
JUDr. Hanzl podal ústní informaci o vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a 
postupů při prosazování rovnosti žen a mužů v resortu vnitra, viz příloha č. 2. 
 
4. Vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při prosazování 
rovnosti žen a mužů v resortu financí 
 
 
Doc. Ing. Volf předal slovo kolegyni z MF PhDr. Niklové, která podala informaci o 
vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při prosazování rovnosti žen a 
mužů v resortu financí, viz příloha č. 3. 
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JUDr. Sajda poděkoval za obě informace a dal o nich hlasovat. Rada vzala informace 
na vědomí jednomyslně. 
 
5. Různé 
 
P. Podivínský vznesl dotaz k informaci MF, jakým způsobem je genderově upraven 
pracovní řád. 
 
PhDr. Niklová mu odpověděla, že každá věta je upravena tak, aby odpovídala 
principu rovnosti žen a mužů. 
 
Mgr. Čurdová požádala PhDr. Niklovou, aby informaci o změně pracovního řádu 
poslala elektronickou poštou členům Rady a poděkovala zástupcům MV a MF za 
zkvalitnění práce a velký posun v naplňování rovnosti žen a mužů. 
 
Mgr. Čurdová dále informovala o jednání s předsedou Senátu MUDr. Přemyslem 
Sobotkou. Jednání budou probíhat na úrovni politických stran se snahou revokovat 
původní negativní usnesení Senátu, který odmítl a nepodpořil snahu, aby  Evropský 
institutu pro rovnost žen a mužů měl sídlo v Praze.   
 
Mgr. Čurdová  podala informaci o žádosti Dr. h.c. Jindřicha Prouzy – honorárního 
konzula Republiky Paraguay, aby Rada převzala záštitu nad výstavou fotografií 
české fotografky Terezy z Davle. Výstava fotografií se uskuteční v Asuncionu, 
Buenos Aires a postupně se přesune do České republiky a poslouží k prezentování 
české republiky v Latinské Americe a k zprostředkování informací o rovnosti žen a 
mužů v České republice v této destinaci. Poskytnutí záštity Radou nad fotografickou 
výstavou Terezy z Davle bylo přijato hlasováním: 17 – ANO/ 0 – NE/ 1 – Z. 
  
JUDr. Sajda poděkoval všem za aktivní účast a ukončil 14. zasedání Rady   
informací, že příští zasedání se uskuteční v listopadu nebo prosinci roku 2005. 
 
 


