
Datum a místo zasedání:  
29. dubna 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. Návrh Souhrnné zprávy o "Plnění priorit a postupů vlády při prosazování 

rovnosti mužů a žen" za rok 2002.  
3. Podrobné vyhodnocení stavu plnění resortních priorit a postupů při 

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

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

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

prosazování rovnosti mužů a žen v resortu vnitra.  
7. Informace o stavu a vývoji projektů v oblasti rovných příležitostí pro muže 

a ženy v resortech vnitra, spravedlnosti, školství, mládeže a tělovýchovy, 
zahraničních věcí, financí, zdravotnictví, obrany, místního rozvoje 
a zemědělství.  

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

9. 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), Ing. Ludmila Müllerová 
(nám. MPSV) /do 10,00/, RNDr. Josef Postránecký (nám. MV) /do 12,00/, Mgr. Pavel 
Přibyl (vrchní ředitel Úřadu MV), Ing. Jana Fürstová (nám. MS), PhDr. Hana Frýdová 
(za nám. MŠMT PaedDr. Jaroslava Müllnera), Ing. Ladislav Zelinka (nám. MF) /do 
11,15/, Ing. Jaroslava Přibylová (nám. MO), Bc. Jitka Pémová (za řed. úřadu MZd 
Zdeňka Kadlece), Ing. Stanislav Drápal (místopředseda ČSÚ), PhDr. Marie 
Čermáková (ředitelka Soc. ústavu AV ČR), Danuše Machátová (ČMKOS), JUDr. Marie 
Zvolská (SČMVD) /od 9,00 do 11,00/, Ing. Jan Wiesner (předseda SČMVD) /od 11,00 
do 12,00/, 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)  

Omluvení členové a členky:  
místopředseda Rady JUDr. Miroslav Fuchs (nám. MPSV), PhDr. Zdeňka Hajná 
(předsedkyně ČSŽ), Ing. Pavel Rybníček (nám. MZe), Zdeněk Kadlec (řed. úřadu 
MZd), JUDr. Pavel Vošalík (nám. MZV)  

Ostatní zástupci členů (bez hlasovacího práva):  
Magdalena Karešová (za nám. min. MMR), Ing. Helena Bambasová (za nám. MZV 
JUDr. Pavla Vošalíka), Mgr. Pavla Schwingerová (za předsedkyni ČSŽ), PhDr. 
Geraldina Palovčíková (doprovod nám. MV)  

Ředitelka sekretariátu Rady (s hlasem poradním):  
JUDr. Dagmar Zelenková.  



Přítomní stálí hosté (za hejtmany, primátora hl.m. Prahy a Svaz měst a obcí 
ČR):  
Bc. Lea Medková (za Ústecký kraj), Mgr. Eva Ferrarová (za hl.m. Praha), Marta 
Klimecká (za Zlínský kraj), Eva Švrčková (za Jihočeský kraj).  

1. Zahájení, schválení navrženého programu  

Z 23 členů a členek Rady bylo přítomno 15 členů a členek, 2 zástupkyně členů 
s hlasovacím právem a 3 zástupkyně členů a členek bez hlasovacího práva. Celkem 
s hlasovacím právem bylo přítomno 17 osob. Rada byla usnášení schopná  

Předsedkyně Rady Mgr. Anna Čurdová, navrhla, aby z důvodu omluvené 
nepřítomnosti náměstka ministra školství bylo z návrhu programu na příští zasedání 
Rady přesunuto jednání o resortních prioritách a postupech Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy při prosazování rovnosti mužů a žen (bod 4 programu). Další 
připomínky k návrhu programu nebyly.  

Program zasedání byl schválen hlasováním: 17-ANO/0-NE/0-Z.  

Opravy záznamu ze zasedání Rady ze dne 20. ledna 2003  

Návrhy na opravu záznamu nebyly předloženy, pouze zástupkyně MZd poskytla 
informaci o budoucím personálním zajištění agendy rovnosti mužů a žen na MZd.  

Hlasování o schválení záznamu ze zasedání Rady 20.1.2003:17-ANO/0-NE/0-Z. 
Záznam byl jednomyslně schválen.  

2. Návrh Souhrnné zprávy o plnění "Priorit a postupů vlády při prosazování 
rovnosti mužů a žen" za rok 2002.  

Členky a členové Rady dostali v průběhu dubna 2003 návrh Souhrnné zprávy 
o plnění "Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen" za rok 2002 
k připomínkám. Většina členek a členů uplatnila stejné připomínky jako ve vnějším 
připomínkovém řízení, které ke dni jednání Rady ještě nebylo uzavřeno. JUDr. 
Zelenková podala informaci o způsobu vypořádání připomínek. Naprosté většině 
připomínek bude vyhověno a budou zapracovány do materiálu s výjimkou některých 
rozsáhlých připomínek koncepčního charakteru (námětů), pro jejichž zkonkretizování 
je zapotřebí větší časový prostor pro jednání s více resorty a nelze jej již z časových 
důvodů dokončit do 30. dubna 2003 (termín předložení zprávy vládě).  

Mgr. Marksová-Tominová navrhla, aby Rada dostala došlé připomínky k dispozici, 
jsou v nich náměty, s kterými by mohla dále pracovat.  

Hlasování:  

1. Zda Rada bere na vědomí Souhrnnou zprávu i aktualizovaná opatření: 16-
ANO/0-NE/0-Z  

2. Zda Rada dostane k dispozici došlé připomínky, aby s nimi mohla dále 
pracovat: 16-ANO/0-NE/0-Z  

3. Zda Rada požádá předsedu vlády, aby se Mgr. Čurdová mohla zúčastnit 
jednání vlády o Souhrnné zprávě: 16-ANO/0-NE/0-Z.  



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

Ing. Přibylová sdělila, že resortní priority Ministerstva obrany byly zaslána všem 
členům Rady poštou a ona by nerada opakovala již známé informace. Proto se 
rozhodla, že členům Rady představí výsledky z výzkumu Ženy v armádě ČR. Jedná 
se o každoročně prováděný výzkum, který sleduje postoje žen v armádě na všech 
postech a ve všech druzích služby. Současně má za úkol zmapovat motivaci žen ke 
vstupu do armády i pohled žen pracujících v armádě na jejich roli ve společnosti a v 
rodině. Výsledkem je ucelená informace na stav rovných příležitostí v armádě. Dále 
seznámila členy Rady s výsledky provedené "Analýzy podílu mužů a žen v resortu 
Ministerstva obrany k 31.12. 2002", především s počty mužů a žen ve služebním 
a pracovním poměru, s pozitivním vývojem v počtu žen ve služebním poměru, podílu 
mužů a žen v obsazenosti vedoucích systematizovaných míst na MO a v armádě 
České republiky, s plněním kvalifikačních požadavků mužů a žen, se stavem 
a vývojem v oblasti odměňování mužů a žen. Současně seznámila všechny přítomné 
s vydáním služební pomůcky Pers-51-1 "Rovné zacházení s muži a ženami" (předány 
výtisky k případnému využití).  

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

Ing. Zelinka představil výsledky genderové analýzy Ministerstva financí:  

Na MF je zaměstnáno 56% žen, 44% mužů; vedoucí funkce zastává 41% žen a 59% 
mužů, vysokoškolské vzdělání má 56% žen a 44% mužů.  

V celní správě dojde se vstupem ČR do EU k redukci počtu zaměstnanců. Po 
restrukturalizaci celní správy budou přijata opatření ke zvýšení počtu žen v této 
složce.  

Mgr. Čurdová navrhla požádat vládu, aby uložila Ministerstvu financí vypracovat 
metodickou pomůcku (informační materiál) o postupech při rozpočtování z hlediska 
rovnosti mužů a žen (tzv. gender budgeting).  

Hlasování: 16-ANO/0-NE/0-Z.  

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

Mgr. Přibyl uvedl, princip rovnosti uplatňují jak uvnitř resortu tak směrem k celé 
společnosti. Ministerstvo vnitra své aktivity zveřejňuje v rámci mediální politiky na 
internetových stránkách, kde jsou ucelené, kompletní informace o problematice 
domácího násilí; odbor prevence kriminality vydalo bulletin Za zavřenými dveřmi, 
současně se MV zabývá i problematikou boje proti obchodu se ženami.  

V současné době se realizuje pod gescí Ministerstva vnitra "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".  

PhDr. Palovčíková uvedla, že v rámci tohoto projektu se uskuteční šest diskusí 
u kulatého stolu za účasti odborníků ze státního, neziskového i akademického 



sektoru. Jde o plnění úkolu z vládních "Priorit" a ze závěrů kulatých stolů bude 
v prosinci 2003 zpracován materiál pro vládu. V souvislosti s účastí na jednotlivých 
kulatých stolech poprosila přítomné členy Rady z řad jednotlivých resortů, aby se 
kulatých stolů účastnili skutečně pozvaní hosté (vesměs náměstci ministrů) - tedy 
osoby s rozhodovací pravomocí.  

Hlasování k bodu 5., 6. a 7. - vzetí na vědomí ústní informace o plnění resortních 
priorit ministerstev obrany, financí a vnitra: 16-ANO/0-NE/0-Z.  

7. Informace o stavu a vývoji projektů v oblasti rovných příležitostí pro 
muže a ženy v resortech vnitra, spravedlnosti, školství, mládeže 
a tělovýchovy, zahraničních věcí, financí, zdravotnictví, obrany 
a zemědělství.  

Mgr. Čurdová poprosila přítomné o stručnou informaci o projektech jejich resortu.  

Ing. Zelinka sdělil, že všechny body resortních priorit MF jsou zaměřeny dovnitř 
resortu. Důraz je kladen na vzdělávání, po reformě celní správy by se rádi zaměřili 
na prosazování rovných příležitostí v této složce resortu.  

Ing. Bambasová řekla, že v resortu zahraničních věcí je dán návrh na vědeckou 
studii týkající se domácího násilí, odpovědný je odbor lidských práv.  

Mgr. Přibyl společně s PhDr. Palovčíkovou navrhli, že by se měly sladit aktivity 
MV a MZV v oblasti domácího násilí, aby byly účelně vynakládány prostředky.  

Ministerstvo vnitra v současné době zkoumá možnosti a podmínky vstupu do 
programu Evropské unie DAPHNE (boj proti násilí na ženách), k jehož realizaci by 
mohly přispět i nestátní neziskové organizace. Dále při MV probíhá twinningový 
projekt o zavádění managementu jakosti do Policie ČR.  

Současně v oblasti migrační a azylové politiky probíhá ve spolupráci se správou 
uprchlických zařízení projekt ANNA, který je zaměřen na ženy v uprchlických 
zařízeních.  

PhDr. Frýdová informovala o aktivitách MŠMT ve výuce českého jazyka pro 
azylanty, dále o semináři zabývajícím se situací žen, kterým byl v ČR udělen azyl - 
pokud neumí cizinec česky, je nezaměstnatelný. Vyskytují se i  situace, kdy muž - 
azylant opustí rodinu - žena zůstává sama s mnoha dětmi. Problémy žen - azylantek 
by se také neměly opomíjet.  

Dále se zmínila o programu EUPRO a upozornila, že pod gesci MŠMT nespadá pouze 
vzdělávání, ale i věda. Tento program se mmj. zabývá problematikou žen - vědkyň, 
které oproti mužům ztížený postup ve své vědecké kariéře. Evropská komise zřídila 
pracovní skupinu "Helsinki group", díky níž bylo v České republice v rámci programu 
EUPRO iniciováno zřízení Národního kontaktního centra Ženy a věda. Nám. min. 
MŠMT Müllner již předal informační materiály o tomto centru členům Rady.  

25. dubna 2003 se pod záštitou a MŠMT ve spolupráci se skupinou Helsinki Group 
a Národním kontaktním centrem Ženy a věda uskutečnil seminář, kde byly přítomny 
i zástupkyně Evropské komise. Seminář zahájila Doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc 
a NM J. Müllner. Na půdě MŠMT se sešli mladí vědci a vědkyně z dvanácti zemí 
Evropy, radili se, jaké přijmout priority, aby se i mladí lidé více zajímali práci ve 



vědě, jak dát podporu ženám, aby mohly zahájit a pokračovat ve vědecké kariéře. 
Česká republika se problémem žen ve vědě zabývá na velmi vysoké odborné úrovni.  

Další projekt MŠMT je zaměřený na zvýšení účasti žen na sportovních aktivitách jak 
na úrovni profesionální, tak i na úrovni tělesné výchovy.Plánován je do roku 2005. 
Partnerem tohoto projektu je Český olympijský výbor a Fakulta tělesné výchovy 
a sportu v Praze.  

Ing. Fürstová nastínila tři oblasti, v nichž se Ministerstvo spravedlnosti věnuje 
prosazování rovnosti mužů a žen:  

• Institut pro kriminologii dělá výzkum, který se týká trestního řádu 
v souvislosti s domácím násilím, jedná se o srovnávací studie, na základě 
jejichž výsledků by mělo dojít k rekodifikaci trestního zákona.  

• V rámci Justiční akademie celoživotního vzdělávání dochází ke vzdělávání 
soudců i administrativních pracovníků v otázkách rovnosti mužů a žen.  

• Ministerstvo spravedlnosti je také členem pracovní skupiny při MV "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".  

Mgr. Čurdová informovala o srovnávací studii o domácím násilí, která je přístupná 
všem poslancům - až přijde návrh na rekodifikaci trestního zákona, budou již mít 
dostatek informací o tomto fenoménu.  

Bc. Pémová sdělila, že Ministerstvo zdravotnictví má zastoupení v pracovní skupině 
k genderové statistice, připravuje se vydání publikace o zdravotnické statistice 
a celkem se MZ podílí na 111 projektech k rovnosti mužů a žen.  

Mgr. Kolínská se zmínila o spolupráci mateřských center s uprchlíky - pomáhají jim 
integrovat se do české společnosti - scházejí se tam, předávají si informace, 
seznamují se s českou kulturou.  

Hlasování o vzetí na vědomí informace zástupců jednotlivých resortů o projektech na 
podporu rovných příležitostí mužů a žen v daných resortech:15-ANO/0-NE/0-Z.  

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

Jedním z úkolů Rady je podle čl. 2 odst. 2 písm. c) statutu stanovovat okruh priorit 
pro projekty resortů na podporu realizace rovných příležitostí pro ženy a muže. 
Sekretariát připravil jako podklad seznam cca 40 problémových oblastí, z nichž by 
Rada po diskusi měla stanovit podle naléhavosti a závažnosti problému cca 5-6 
prioritních oblastí. Členky a členové Rady v rámci diskuse navrhli další problémové 
oblasti a jiné seřazení problémových oblastí. Sekretariát Rady připraví podle 
vznesených připomínek další verzi a rozešle k připomínkám, aby materiál byl 
připraven jako podklad pro diskusi na příští zasedání Rady.  

Hlasování: 14-ANO/0-NE/0-Z.  

JUDr. Zelenková informovala, že vláda každý rok v červnu stanovuje hlavní oblasti 
dotační politiky na příští rok - MPSV požaduje, aby podpora rovnosti mužů a žen byla 
předmětem dotační politiky ve všech resortech. Bylo by vhodné, aby Rada vyjádřila 



k tomuto problému svůj postoj. Kdyby se dotační politika v oblasti rovnosti mužů 
a žen týkala více resortů, bylo by více možností na její prosazování. Stanovisko Rady 
bude sekretariát uplatňovat v očekávaném připomínkového řízení.  

Mgr. Čurdová navrhla, aby Rada požadovala, aby rovnost žen a mužů byla 
předmětem dotační politiky v roce 2004 ve všech resortech.  

Hlasování: 14-ANO/0-NE/0-Z.  

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

Mgr. Čurdová navrhla resorty, které na příštím zasedání Rady představí své resortní 
priority. Mělo by se jednat o resorty zemědělství, dopravy, školství, mládeže 
a tělovýchovy a místního rozvoje. Hlasování: 14-ANO/0-NE/0-Z.  

10. Závěr  

Mgr. Čurdová zdůraznila nutnost, aby se jednání Rady zúčastňovaly náměstkyně 
a náměstci ministrů a nikoliv jejich zástupci.  

Zapsala: Mgr. Gabriela Mátéová  

 


