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V Praze dne 16. října 2017 
 
 

1. Úkol zadaný na minulém jednání Rady 

1. Sekretariát rozešle členkám a členům Rady veškeré relevantní přílohy, které se týkají 
podnětu Pracovní skupiny k porodnictví  

 
SPLNĚNO 
Přílohy k podnětu byly členkám a členům Rady zaslány společně ze zápisem z červnového 
jednání a jsou k dispozici také pod odkazem: http://www.vlada.cz/cz/-158935/.  

 

2. Činnost sekretariátu 

1. Jednání výborů a pracovních skupin Rady 

V období od posledního jednání Rady se uskutečnilo jednání Pracovní skupiny muži a rovnost žen 
a mužů (5. září 2017) a jednání Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách (14. září 
2017). Jednání ostatních výborů jsou naplánovány ve zbývající části roku 2017. 

Bližší informace o činnosti výborů a pracovních skupin budou poskytnuty v bodu č. 4. 
 

2. Materiály předkládané vládě ČR 

Od minulého jednání Rady sekretariát připravil následující materiály k předložení vládě ČR: 

 Souhrnná zpráva za rok 2016 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově 
podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 a aktualizace Akčního plánu prevence domácího 
a genderově podmíněného násilí na léta 2015 - 2018 (aktualizace schválena a souhrnná 
zpráva vzata na vědomí usnesením vlády ČR ze dne 4. září 2017 č. 622); 

 Zpráva za rok 2016 o naplňování Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů 
v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018 a Doporučení Rady vlády pro rovnost žen 
a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané 
zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích (vzato vládou ČR na vědomí dne 
24. července 2017); 

 
3. Realizace projektu financovaného z Operačního programu Zaměstnanost 

Sekretariát je realizátorem projektu s názvem „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen 
a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 a související opatření“, který je spolufinancován z prostředků 
Operačního programu Zaměstnanost.  

V rámci KA 01 došlo k ukončení dotačního řízení na rok 2017 a vyplacení dotací jednotlivým 
příjemcům. Zároveň bylo vyhlášeno dotační řízení na rok 2018 a v součinnosti s ostatními 
programy v oblasti lidských práv na ÚV uspořádán celodenní informační seminář pro žadatele. Byl 
finalizován Standard pozice rezortních koordinátorů a koordinátorek rovnosti žen a mužů, který 
bude do konce roku předložen vládě ČR. Rovněž byl ustanoven autorský tým, který zpracuje 
stručnou příručku opatření k prevenci a potírání sexuálního obtěžování na rezortních pracovištích. 

V rámci KA 02 vláda ČR projednala a schválila Souhrnnou zprávu za rok 2016 o plnění Akčního 
plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 (dále jako „Zpráva 
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2016“), včetně Aktualizace Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí 
na  léta 2015 – 2018 (dále jako „Akční plán“). V rámci KA 02 jsou také připravovány Minimální 
standardy pro práci s násilnou osobou, které projednala Pracovní skupina pro práci s násilnou 
osobou na svém posledním jednání (7. září 2017). Proběhla také schůzka s MŠMT (13. září 2017) 
a MZd (20. září 2017) k plnění Akčního plánu.  

V rámci KA 03 byla dokončena Zpráva za rok 2016 o naplňování Akčního plánu pro vyrovnané 
zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018 a Doporučení Rady vlády 
pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané 
zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích (dále jako „Zpráva“). Zpráva byla předložena 
vládě ČR pro informaci, ta ji vzala na vědomí dne 24. září 2017. Byl také vytvořen manuál 
pro politické strany – 15 tipů, jak podpořit ženy uvnitř politických stran, který je v současnosti 
ve fázi příprav k tisku a distribuci.  

V rámci KA 06 byla dále prohlubována mezinárodní platforma ke sběru statistických dat a byla pro 
tento účel vytvořena kontaktní síť. Probíhala rovněž příprava mezinárodní konference, která se 
bude týkat statistik z oblasti domácího násilí a také navazujícího semináře zaměřeného 
na viktimizační statistiky. Obě aktivity se v listopadu roku 2017 uskuteční v rámci předsednictví ČR 
Výboru ministrů Rady Evropy. 

V rámci KA 07 je vytvářena platforma pro mezinárodní spolupráci a přenos dobré praxe 
ze zahraničí - viz níže Informace o agendě rovnosti žen a mužů vztahující se k EU. 

V rámci KA 08 i nadále probíhala aktivita informování veřejnosti o činnosti Odboru a aktualitách 
z oblasti rovnosti žen a mužů, a to zejm. prostřednictvím webu http://www.tojerovnost.cz/cs/ 
a facebookových stránek To je rovnost https://www.facebook.com/tojerovnost/?fref=ts. Byla také 
vytvořena mediální strategie kampaně To je rovnost! jako rámcový a průběžně aktualizovaný 
dokument, který by měl sloužit mediální komunikaci a prezentaci kampaně až do konce 
projektového období v roce 2020. 

Věcný obsah dalších klíčových aktivit je úzce navázán na činnost jednotlivých výborů a pracovních 
skupin Rady.  

 

3. Informace o agendě rovnosti žen a mužů vztahující se k EU 

1. Materiál projednávaný v podskupině pro lidská práva RKS MLP 

Dne 23. října 2014 byla zřízena Resortní koordinační skupina ministra pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu (dále jako „RKS MLP“). Dle čl. 5 statutu RKS MLP je jednou z jejích 
podskupin také podskupina pro lidská práva. Její vedoucí je Martina Štěpánková, náměstkyně 
pro řízení Sekce pro lidská práva.  

V období od posledního jednání Rady (28. 6. 2076) podskupina pro lidská práva RKS MLP 
projednávala následující materiál: 

a) Instrukce pro jednání High-level Group on Gender Mainstreaming ve dnech 7. – 8. 9. 
2017 

Ve dnech 7. – 8. 9. 2017 se v Tallinnu uksutečnilo pravidelní jednání High Level Group on Gender 
Mainstreaming (dále jako „HLG“). HLG je neformální skupinou při Evropské komisi v oblasti 
prosazování rovnosti žen a mužů. Jednání HLG se konají dvakrát ročně během každého 
předsednictví Radě EU. Členem HLG za ČR je Radan Šafařík. Jednání HLG slouží ke koordinaci 
postojů, výměně stanovisek a diskuzi o vnitrostátních opatřeních členských států v otázkách 
souvisejících s prosazováním rovnosti žen a mužů.  
 
Cílem účasti na jednání HLG byla především výměna odborných poznatků v rámci vymezených 
témat a prezentace aktuálních informací o různých aspektech politiky rovnosti žen a mužů v ČR. 

http://www.tojerovnost.cz/cs/
https://www.facebook.com/tojerovnost/?fref=ts


Úřad vlády České republiky 
Odbor rovnosti žen a mužů  
 

 

Strana 3 (celkem 4) 

Dalším cílem účasti na jednání HLG bylo získání přehledu o prioritách estonského předsednictví 
v rámci politiky rovnosti žen a mužů a o výsledcích předchozího předsednictví v téže oblasti a také 
o příkladech dobré praxe z ostatních členských států. Na programu jednání byla diskuse o nových 
aktivitách EK v oblasti podpory sladění pracovního a soukromého života, uplatňování hlediska 
rovnosti žen a mužů v rámci strategie Evropa 2020, opatřeních ke snižování rozdílů v odměňování 
žen a mužů, prioritách EE PRES v oblasti rovnosti žen a mužů a plánovaném šetření výskytu 
genderově podmíněného násilí. Projednávána bude také příprava 62. zasedání Komise OSN pro 
postavení žen a agenda rovnosti žen a mužů v rámci udržitelného rozvoje. 
 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy 
řídících a dozorčích orgánů společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních (dále 
jako „Návrh směrnice“) se v rámci EE PRES neprojednával. 

2. Tvorba platformy pro mezinárodní spolupráci a přenos dobré praxe ze zahraničí 

V rámci KA07 projektu financovaného z Operačního programu Zaměstnanost (viz výše) proběhla 
mezinárodní konference s názvem Co je rovnost ve městě? aneb plánování udržitelného města 
s ohledem na rovnost žen a mužů. Konference se uskutečnila dne 19. června 2017 v  prostorách 
Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. V rámci konference byla pozornost zaměřena 
na vnitrostátní perspektivu i výměnu dobré praxe ze zahraničí. Konference se zúčastnily mnohé 
odbornice a odborníci na téma veřejného prostoru, či plánování zdravých a spravedlivých měst 
a jejich řízení. Byla započata spolupráce na mezinárodní úrovni, a to konkrétně s expertkami 
z Norska, Rakouska a Polska. Kontakty, které byly při přípravě konference navázány, budou dále 
využívány i v budoucnu během trvání projektu pro konzultační činnost v rámci vytvořené 
mezinárodní platformy. 

3. Účast na Implementačním setkání lidské dimenze Organizace pro bezpečnost 
a spolupráci v Evropě (21. září 2017) 

Ve dnech 11. – 22. září 2017 se uskutečnilo Implementační setkání lidské dimenze Organizace 
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (dále jako „OBSE“) ve Varšavě, kterého se zúčastnila 
Lenka Grünbergová. 

Cílem každoročního setkání je revize naplňování lidskoprávních závazků států OBSE. V rámci 
Implementačního setkání lidské dimenze OBSE se dne 21. září 2017 konalo pracovní setkání 
zaměřené na toleranci a nediskriminaci, resp. na rovnost žen a mužů.  

Z jednání mj. vyplynulo, že v oblasti genderově podmíněného násilí je třeba se soustředit na jeho 
nepřímé dopady (např. ekonomické) a důsledný sběr statistických dat. Výzvou v oblasti rovnosti 
žen a mužů je boj proti genderovým stereotypům, zejm. v oblasti vzdělávání a v oblasti 
zobrazování žen a mužů v médiích a reklamách, resp. boj proti sexismu. Nejdůležitějším 
doporučením je důsledné uplatňování konceptu gender mainstreamingu na všech úrovních 
rozhodování, detailnější zaměření pozornosti na vícenásobně diskriminované skupiny, a obecně 
na otázku participace žen ve veřejném životě. Výzvou pro všechny členské státy je také 
schválení, potažmo implementace rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 (2000) o ženách, míru 
a bezpečnosti. Zásadním tématem bylo také, aby všechny členské státy OBSE, které to ještě 
neudělaly, co nejdříve podepsaly, resp. ratifikovaly Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání 
násilí vůči ženám a domácího násilí. 

4. Účast na výměně dobré praxe (EU Mutual Learning Programme in Gender Equality) 
k tématu sexuálního obtěžování (27. – 28. září 2017)  

Ve dnech 27. - 28. 9. 2017 se v Kodani v rámci „EU Mutual Learning Programme in Gender 
Equality“ uskutečnil seminář s názvem „Tackling sexual harassment“, kterého se zúčastnila Lucie 
Hradecká. Cílem semináře byl přenos dánské dobré praxe v oblasti řešení sexuálního obtěžování 
v kyberprostoru se zaměřením na fenomén tzv. „pornopomsty“. Část semináře byla rovněž 
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věnována problematice sexuálního obtěžování ve veřejné dopravě a představení francouzského 
příkladu dobré praxe v zamezování výskytu tohoto jevu. Účastnice a účastníci semináře 
v návaznosti na prezentované příklady dobré praxe diskutovali praxi dalších členských států EU 
a možná vhodná řešení k potírání a prevenci sexuálního obtěžování (nejen) v těchto oblastech. 

 


