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Podnět Rady vlády České republiky pro lidská práva 

ke změně vzorových statutů pro poradní a pracovní orgány vlády 
 
 

Na základě článku X. Jednacího řádu vlády zřizuje vláda své poradní orgány, které 
jsou složené z členů vlády a dalších odborníků. Činnost těchto poradních orgánů vlády se řídí 
jejich statutem, který schvaluje vláda. 
 

Stálými poradními orgány vlády jsou rady vlády. Rady se zabývají průřezovou 
problematikou s vážnými celospolečenskými dopady, aktivně se spoluúčastní při řešení úkolů 
vlády.  

 
Vláda dále může zřizovat dočasné pracovní orgány, kterými jsou komise vlády. 

Předmětem jejich činnosti je užší problematika, v níž lze zpravidla vymezit cíl, kterého má 
být dosaženo.  

 
Jak rady, tak komise mohou zřizovat své stálé pracovní orgány, kterými jsou výbory. 
 

1. POPIS SOUČASNÉHO STAVU 
 
Při zkoumání složení poradních a pracovních orgánů vlády z hlediska genderové 

vyrovnanosti, kterému se v rámci své činnosti věnuje Výbor pro odstranění všech forem 
diskriminace žen Rady vlády ČR pro lidská práva, bylo zjištěno, že tyto orgány obecně trpí 
nízkým zastoupením žen v řadách svých členů a členek (viz příloha). Výjimkou je Rada vlády 
pro rovné příležitosti žen a mužů, kde činí zastoupení žen 43,4 %, Rada vlády pro nestátní a 
neziskové organizace (38,2 %) a Rada vlády ČR pro lidská práva (35%). V ostatních 
poradních orgánech se zastoupení žen pohybuje okolo 10 %.  

 
Tento stav je třeba z hlediska zastoupení žen označit za neuspokojivý. Ženy, které 

tvoří více než polovinu populace, jsou tak de facto vyloučeny z podílu na rozhodování             
o věcech veřejných.  

 
2. MEZINÁRODNÍ DIMENZE 

 
Nutno konstatovat, že takto nízké zastoupení žen v poradních a pracovních orgánech 

vlády je v přímém rozporu s četnými mezinárodními dokumenty, které jsou věnovány účasti 
žen v rozhodovacích a politických procesech. Jedná se například o tyto: 

 
A. Dokumenty Evropské unie 

 
1. Článek 2 Smlouvy o založení Evropského společenství hovoří o tom, že rovné 

zacházení pro ženy a muže je jedním z úkolů, které má Společenství prosazovat. 
 
2. Na čtvrté světové konferenci OSN o ženách (Peking 1995) se Evropské 

společenství zavázalo podporovat účast žen v rozhodovacích procesech. 
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3. Usnesení Rady ES ze dne 27. března 1995 k vyváženému zastoupení žen a mužů v 
rozhodovacích procesech1 vyzývá členské státy, aby podporovaly vyvážené 
zastoupení mužů a žen v rozhodovacích procesech jako jeden z cílů                       
v programových dokumentech vlády. 

 
4. Doporučení Rady ES ze dne 2. prosince 1996 k vyváženému zastoupení žen a 

mužů v rozhodovacích procesech2 vyzývá členské státy k přijetí komplexních 
strategií s cílem podpořit vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích 
procesech, včetně vhodných opatření (i legislativních) k dosažení tohoto cíle. 
Dokument doporučuje členským státům podporovat vyváženou účast žen a mužů 
na všech úrovních v rámci vládních orgánů a komisí. 

 
5. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. března 2000 k ženám v rozhodovacích 

procesech3 vyjadřuje přesvědčení, že zastoupení žen v rozhodovacích pozicích na 
stejné úrovni s muži je nejen nutnou podmínkou pro ukončení nerovností a 
diskriminace na základě pohlaví, ale i ku prospěchu fungování společnosti jako 
celku. 

 
6. Rozhodnutí Komise ES ze dne 19. června 2000 o vyváženém zastoupení mužů a 

žen ve výborech a odborných skupinách jí zřízených4 konstatuje, že střednědobým 
cílem je dosáhnout alespoň 40 % zastoupení příslušníků jednoho pohlaví v každé 
odborné skupině a výboru. 

 
7. Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů5 - koncepce Evropské komise na 

roky 2006 - 2010. Účast žen v rozhodovacích procesech je jednou z jejích hlavních 
priorit. 

 
B. Dokumenty OSN 

 
1. Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen6 vyzývá v článku 

7 členské státy, aby přijaly veškerá příslušná opatření k odstranění diskriminace 
žen v politickém a veřejném životě a zajistily jim právo účastnit se na tvorbě a 
provádění státní politiky a zastávat veřejné úřady a vykonávat všechny veřejné 
funkce na všech úrovních řízení státu na rovnoprávném základě s muži. 

 
2. V Závěrečných doporučeních Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen ke 

Druhé periodické zprávě ČR o plnění Mezinárodní úmluvy o odstranění všech 
forem diskriminace žen7 vyjádřil Výbor znepokojení nad nízkým zastoupením žen 
ve vysokých volených a jmenovaných orgánech. Vyzval Českou republiku, aby 
přijala opatření ke zvýšení zastoupení žen v těchto orgánech, a to i uplatňováním 
dočasných vyrovnávacích opatření k uplatnění práva žen na zapojení se do všech 
oblastí veřejného života a zejména na nejvyšších úrovních rozhodování. 

 
                                                           
1  Official Journal C 168, str. 0003 - 0004 
2  96/694/EC, Official Journal L 319, str. 0011 - 0015 
3  B5-0180/2000, Official Journal C 346/82 
4  2000/407/ES, Úřední věstník L 154/34, 27.6.2000, str. 436 - 437 
5  Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a         

Výboru regionů, KOM(2006) 92 v konečném znění 
6  vyhlášena ve Sbírce zákonů jako vyhláška ministra zahraničních věcí č. 62/1987 ze dne 13. května 1987 
7  přijata na 573. 574. zasedání výboru 8. srpna 2002 
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3. Komise OSN pro postavení žen schválil na svém zasedání v březnu 2006 rezoluci    
s názvem "Vyvážený podíl žen a mužů v rozhodovacích procesech na všech 
úrovních." 8 

 
3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

 
Na základě usnesení vlády č. 14 ze dne 3. ledna 2001 zpracoval vedoucí Úřadu vlády 
standardizované statuty a jednací řády pro poradní a pracovní orgány vlády. Usnesením č. 175 
z 20. února 2002 vláda uložila svým členům, aby při návrhu na zřízení nových poradních a 
pracovních orgánů tyto standardizované dokumenty respektovali. Vzorové statuty a jednací 
řády tak poskytují oporu pro činnost rad, komisí a jejich výborů.   
 
Standardizovanými dokumenty upravujícími složení poradních orgánů vlády jsou: 
 
- Statut pro rady vlády 
- Statut pro komise vlády 
- Statut výboru pro rady vlády 
- Statut výboru pro komise vlády 
 
V zájmu zvýšení zastoupení žen v poradních a pracovních orgánech vlády se navrhuje 
doplnění těchto dokumentů následujícím způsobem: 
 
Vzorový statut rady vlády 
 
V článku 4 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova: "přičemž dbá na vyvážené 
zastoupení žen a mužů. Za tím účelem subjekty zastoupené v Radě předkládají nejméně dvě 
kandidatury tak, aby byla zastoupena obě pohlaví." 
 
V článku 6 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova: ", přičemž dbá na vyvážené 
zastoupení žen a mužů."  
 
Vzorový statut komise vlády  
 
V článku 3 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova: ", přičemž dbá na vyvážené žen a 
mužů. Za tím účelem subjekty zastoupené v Komisi předkládají nejméně dvě kandidatury tak, 
aby byla zastoupena obě pohlaví." 
 
V článku 6 se na konci odstavce 1 doplňuje věta: "Komise dbá na vyvážené zastoupení žen a 
mužů." 
 
Vzorový statut výboru pro rady vlády 
 
V článku 3 odstavec 2 se věta první nahrazuje větami: "O složení Výboru rozhoduje předseda 
Rady na návrh Rady, přičemž dbá na vyvážené zastoupení žen a mužů. Za tím účelem 
subjekty zastoupené v Radě předkládají nejméně dvě kandidatury tak, aby byla zastoupena 
obě pohlaví. Předsedu Výboru a jeho místopředsedu (místopředsedy) jmenuje a odvolává 
předseda Rady na návrh Rady." 
 
                                                           
8  Equal participation of women and men in decision-making processes at all levels – viz  

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/651/17/PDF/N0565117.pdf?OpenElement  
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Vzorový statut výboru pro komise vlády 
 
V článku 3 odstavec 2 se  věta první nahrazuje větou: "O složení Výboru rozhoduje předseda 
Komise, přičemž dbá na vyvážené zastoupení žen a mužů." 
 

 
4. ZÁVĚR 

 
Ačkoliv poradní a pracovní orgány vlády nemají vždy rozhodovací pravomoc, jsou 
významnou součástí rozhodovacího procesu. Jejich podněty a doporučení se týkají průřezové 
problematiky s vážnými celospolečenskými dopady. Poradní a pracovní orgány vlády se tak 
aktivně účastní rozhodovacího procesu při řešení strategických i běžných úkolů vlády, a proto 
je vyvážené zastoupení mužů a žen v řadách jejich členů nutností.  
 
Ani patnáct let demokratického vývoje ve společnosti nezajistilo rovné příležitosti pro ženy a 
muže v jejich podílu na rozhodovacích procesech ve společnosti. Přestože jsou ženy stejně 
schopné a kvalifikované jako muži, přetrvávající předsudky o roli žen ve společnosti a 
podceňování jejich odborných kvalit omezují  přístup žen do rozhodovacích procesů. 
Demokratický deficit v české společnosti, ke kterému dochází nízkým zastoupením žen 
v rozhodovacích procesech, je třeba odstranit aktivními kroky. Jedním z takových kroků je i 
jasně a zřetelně vyslovená vůle vlády prosazovat rovnost žen a mužů při výběru členek a 
členů do pracovních a poradních orgánů vlády.   
 
 
Příloha:  
 
tabulka - složení poradních a pracovních orgánů vlády dle pohlaví 
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Příloha k podnětu Radu vlády ČR pro lidská práva ke změně vzorových statutů pro 
poradní a pracovní orgány vlády 

 
Složení poradních a pracovních orgánů dle pohlaví 

 
Ženy 

  
Muži

z toho  
za státní 
správu 

 
Ženy 
(%) 

Ženy - 
vedoucí 
pozice 

(%) 

  1 Bezpečnostní rada státu  8
0 

11,1  0,0

 5 Legislativní rada vlády 21
0 

19,2  0,0

  6  Rada vlády ČR pro lidská práva 12
1 

35,0  0,0

 1 Rada pro výzkum a vývoj 14
0 

 6,6  0,0

13 Rada vlády pro nestátní neziskové organizace 21
0 

38,2 33,3

 5  Rada vlády pro národnostní menšiny 25
2 

13,7  0,0

 1 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky  8
0 

11,1  0,0

 4  Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity 24
1 

14,3  0,0

 2 Rada vlády pro rozvoj lidských zdrojů 24
0 

 7,7 25,0

 5 Rada vlády pro udržitelný rozvoj 20
0 

20,0  0,0

 2 Hospodářská rada vlády 16
0 

11,1  0,0

 3 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany 17
0 

15,0 16,7

 0 Vládní dislokační komise 16
0 

 0,0  0,0

 6 Vládní výbor pro EU 15
0 

28,6 50,0

 2 Rada vlády ČR - Investiční Rada 12
0 

14,3  0,0

10  Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 13
3 

43,4 50,0

 5  Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 23
3 

17,8  0,0

 
Poznámky:  
Vedoucími pozicemi se míní funkce předsednictví a místopředsednictví. 
Převzato z www.vlada.cz.  
Stav k 17. březnu 2006. 


