
Úřad vlády České republiky 
Odbor rovnosti žen a mužů  

 

Přehled doporučení orgánů Rady vlády pro rovnost žen a mužů v souvislosti 
s řešením negativních hospodářských a sociálních dopadů šíření onemocnění 
COVID-19 

 

Již realizovaná opatření 

Opatření vzešlá z doporučení výborů a pracovních skupiny Rady 

 Zavést kompenzaci pro osoby pracující na dohody konané mimo pracovní poměr (DPP/DPČ) 
(MF) 

 Předložit návrh zákona o zálohovém (náhradním) výživném (MPSV) 
 Zrušit zákaz přítomnosti otců (a doprovázejících osob) při porodu (MZd) 
 Informovat veřejnost o dostupných službách pro osoby ohrožené domácím a genderově 

podmíněném násilí (Úřad vlády ČR) 
 Iniciovat jednání s veřejnoprávními médii za účelem zajištění informování veřejnosti 

o domácím a genderově podmíněném násilí (Úřad vlády ČR) 

 

Dosud nerealizovaná opatření 

Opatření vzešlá z doporučení výborů a pracovních skupiny Rady 

 Předložit novelu zákona o dětských skupinách zajišťující financování dětských skupin 
ze státního rozpočtu (MPSV) 

 Předložit novelu zákona o sociálních službách zajišťující dostupnost specializovaných 
azylových domů pro oběti domácího násilí (MPSV) 

 Předložit návrh na ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách 
a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy) (MSp) 

 Vyhodnotit dopady nárůstu domácího násilí v rodinách během nouzového stavu a zohlednit 
je při stanovování finanční alokace dotačního programu Rodina rok 2021 (MPSV) 

 Zajistit alokaci dotačního programu Úřadu vlády ČR pro NNO působící v oblasti rovnosti žen 
a mužů alespoň ve výši 10 mil. Kč (ÚV ČR) 

 Zvýšit současné personální a finanční zdroje pro mapování a zvládání dosavadních 
i budoucích genderových dopadů pandemie COVID-19 (ÚV ČR, všechna ministerstva) 

 Zajistit vyvážené zastoupení žen a mužů v Národní ekonomické radě vlády (NERV) a dalších 
poradních orgánech podílejících se na řešení hospodářské krize (MPO, ÚV ČR) 

 Provést transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 
20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob 
a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU (MPSV) 

Doporučení pro případný příští nouzový stav 

 Zajistit hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů a lidská práva u všech opatření 
projednávaných během nouzového stavu, včetně zajištění testu proporcionality případných 
zásahů do základních práv a svobod (všechna ministerstva) 

 Využívat odborné studie zaměřené na sociální a ekonomické dopady ve vztahu k rovnosti 
žen a mužů při formulaci a přijímání opatření během nouzového stavu (všechna ministerstva) 

 

Opatření vzešlá z doporučení České ženské lobby 

 Zachovat podporu opatřením týkajícím se zajištění kvalitní a dostupné péče o závislou osobu 
(MPSV) 

 Zajistit adekvátní finanční ohodnocení zaměstnanců a zaměstnankyň v sociálních 
a zdravotních (a dalších veřejných) službách (MPSV, MZd, MF) 
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Strana 2 (celkem 2) 

 Zachovat výši ošetřovného na 80 % denního vyměřovacího základu a podpořit rovnoměrné 
rozložení péče o děti v domácnosti (např. rozdělit ošetřovné mezi oba rodiče) (MPSV) 

 Podpořit alternativy zaměřené na ocenění péče v rámci reformovaného důchodového 
systému (dle návrhu MPSV / technický scénář) 

 Zajistit adekvátní alokaci pro projekty zaměřené na rovnost žen a mužů na trhu práce (OP 
Zaměstnanost+), vědě a vzdělávání (OP JAK) a podpoře investic (IROP) v příštím 
programovém období ESIF (MPSV, MŠMT, MMR)  

 

 

 

 


