Úřad vlády České republiky
Odbor rovnosti žen a mužů

Shrnutí činnosti výborů a pracovních skupin Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako
„Rada“) od jejího posledního zasedání
Zpracoval: Odbor rovnosti žen a mužů, Úřad vlády ČR
V Praze dne 8. října 2018
V období od posledního jednání Rady (15. května 2018) proběhla následující zasedání
výborů a pracovních skupin:
a) Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů
Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů (dále jako „Institucionální výbor“) se
od posledního jednání Rady sešel jednou, a to 19. září 2018.
Na programu zasedání Institucionálního výboru bylo zejména:
 Informace o přípravě navazující Strategie rovnosti žen a mužů 2021+;
 Podnět k založení Výboru pro zdraví;
 Informace o revizi IP 1.2 Rovnost žen a mužů v OP Zaměstnanost;
 Podpora vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rámci zákona o úřednících územních
samosprávných celků;
 Informace o dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit NNO v oblasti
rovnosti žen a mužů;
 Informace o analýze uplatňování Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro
materiály předkládané vládě České republiky;
 Průběžné hodnocení plnění Standardu pozice rezortních koordinátorek a koordinátorů
rovnosti žen a mužů.
Další jednání Institucionálního výboru je plánováno na 26. listopadu 2018.
b) Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích
Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích (dále jako „Výbor
pro vyrovnané zastoupení“) se od posledního jednání Rady sešel dvakrát, a to 4. června a 4. října
2018.
Na programu zasedání Výboru pro vyrovnané zastoupení bylo zejména:
 Zpráva EP o rovnosti žen a mužů v odvětví médií v EU;
 Podpora vyššího zastoupení žen ve vedení Českého rozhlasu a ve vedení Českých

drah;




c)

Plnění Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích
2016 – 2018 (dále jako „Akční plán VZ“) ze strany MF, MŠMT a MPO;
Zastoupení žen na kandidátních listinách v podzimních komunálních/senátních volbách;
Informace o přípravě navazujícího Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů
v rozhodovacích pozicích 2019+;
Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k GPG.

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách (dále jako „Výbor DN“) se od posledního
jednání Rady sešel dvakrát, a to 7. června a 6. září 2018.
Na programu zasedání Výboru DN bylo zejména:
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Doporučení MŠMT vysokým školám k řešení problematiky sexuálního obtěžování;
Hlavní výstupy analýzy soudních rozhodnutí v případech znásilnění;
Představení Přehledu vhodné rozhodovací praxe soudů v případech znásilnění;
Plnění Akčního plánu domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018
(dále jako „Akční plán DN“) ze strany MV;
Představení problematiky zacházení s odsouzenými ze strany GŘVZ;
Informace o aktivitách ÚV ČR a NNO v souvislosti s ratifikací Istanbulské úmluvy;
Informace o vzdělávacích a dalších aktivitách APIC v souvislosti s plněním Akčního plánu
DN;
Aktuální informace ohledně přípravy novely zákona o sociálních službách, plnění Akčního
plánu ze strany MSPV;
Informace o činnosti Pracovních skupin Výboru.

d) Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života
Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života (dále jako „Slaďovací výbor“) se
sešel dne 8. 10. 2018
Na programu zasedání Slaďovacího výboru dne 8. října 2018 bylo zejména:
 Aktuální vývoj v projednávání směrnice Evropské komise o slaďování pracovního
a osobního života
 Změna názvu rodičovské a mateřské "dovolené" Návrh zákoníku práce z hlediska
slaďovacích opatření
 Zpráva Evropské komise o plnění tzv. barcelonských cílů
 Představení studií nerovného odměňování žen a mužů od Sociologického ústavu
Akademie věd ČR, včetně doporučení

e)

Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů

Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů se od posledního zasedání Rady sešla jednou, a to
4. října
Na programu jednání Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů bylo zejména:
 Zhodnocení policy paperu Muži v systému vzdělávání
 Analýza Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020
 Rozvaha policy paperu Muži a zdraví
f) Pracovní skupina k porodnictví
Pracovní skupina k porodnictví se od posledního zasedání
a to 24. května 2018. Další jednání je plánováno na 18. října 2018.

Rady

sešla

jednou,

Hlavní body programu obou jednání Pracovní skupiny k porodnictví:
1.
2.
3.
4.

Porodní domy
Iniciativa senátora L. Kantora ke vzniku komory českých porodních asistentek
Podpora kojení v porodnicích
Dostupnost péče porodních asistentek hrazené ze zdravotního pojištění
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Vláda ČR měla dne 31. července 2018 projednat Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů
k samostatným porodním domům. Projednání tohoto doporučení však bylo tentýž den z programu
jednání vlády staženo. Sekretariát podal 7. září 2018 návrh na opětovné předložení tohoto
doporučení vládě ČR.
g) Pracovní skupiny Dotační komise k programu Podpora veřejně prospěšných aktivit
nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů
V platnost vešla dne 7. srpna 2018 nová Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky
č. 8/2018 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv.
Změny v nové směrnici, oproti původní verzi směrnice, vycházejí především z novely zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů, kdy se na dotační řízení aplikuje správní řád (s výjimkami
stanovenými rozpočtovými pravidly). Další změny plynou ze snahy o sjednocení postupu
při poskytování dotací ve všech sedmi dotačních programech administrovaných Sekcí pro lidská
práva. V rámci sjednocení došlo mj. i ke změně názvu dotačního programu (výraz „účelných“
byl nově nahrazen výrazem „prospěšných“). Z důvodu výše popsaných změn byl upraven i Jednací
řád Dotační komise – jeho revize je Radě překládána ke schválení.
Pro žadatele v tomto dotačním programu byl dne 14. září 2018 uspořádán seminář. Informace
a podklady ze semináře byly zveřejněny na webu ÚV ČR: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovneprilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/materialy-a-podklady-ze-seminare-pro-zadatele-o-dotace-uv-cr-voblasti-lidskych-prav-pro-rok-2019-168677/. Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace
na rok 2019 byla vyhlášena dne 19. září 2018 a je dostupná z odkazu http://www.vlada.cz/cz/168564.
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