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V období od posledního jednání Rady (28. ledna 2019) 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 
naposledy sešel 6. března 2019. 
 
Na programu zasedání Institucionálního výboru bylo zejména: 

 Genderově vyvážený jazyk v legislativě 

 Informace o přípravě nového období fondů EU, horizontální priority rovnosti žen a mužů a 
navazující strategie rovnosti žen a mužů 2021+ 

 Předběžné výsledky plnění Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády při 
prosazování rovnosti žen a mužů za rok 2018 

 Vyhodnocení plnění Standardu pozice rezortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen 
a mužů 

 Schválení Plánu práce Institucionálního výboru na rok 2019 
 

Další jednání Institucionálního výboru je plánováno na 5. června 2019. 
 
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 20. března a 22. 
května 2019. 
 
Na programu zasedání Výboru pro vyrovnané zastoupení bylo zejména: 

 Diskuze k legislativním opatřením podporujících vyrovnané zastoupení žen a mužů v 
politice; 

 Představení aktivit vybrané politické strany za účelem podpory vyrovnaného zastoupení 
žen a mužů; 

 Analýza kandidátních listin voleb do evropského parlamentu; 

 Soutěž Úřad roku „Půl na půl“. 
 

c) 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 jednou, a to 21. května 2019. 
 
Na programu zasedání Výboru DN bylo zejména: 

 Problematika sexuálního obtěžování v církvi; 

 Aktuální informace v oblasti sociálních služeb; 

 Problematika zařazení syndromu zavrženého rodiče do mezinárodní klasifikace nemocí; 

 Výstupy Analýzy výskytu partnerského násilí u mládeže a dospívajících; 

 Plánované aktivity ÚV ČR v souvislosti s přípravou ratifikace Istanbulské úmluvy; 

 Informace o činnosti pracovních skupin Výboru; 
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 Diskuze vhodnosti terminologie v souvislosti s problematikou domácího a genderově 
podmíněného násilí. 
 

d) Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života 
 
Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života (dále jako „Slaďovací výbor“) se 
sešel ve dnech 7. 2. 2019 a 5. 6. 2019. 
 
Na programu zasedání Slaďovacího výboru dne 7. 2. 2019 bylo zejména: 
 

 Podnět k transparentním platům a informace o veřejné konzultaci Evropské komise  
k gender pay gap 

 Informace o Akčním plánu pro rozvoj digitálního trhu 

 Informace o vývoji v projednávání návrhu novely zákona o dětských skupinách 

 Informace o přípravě navazující Vládní strategie pro rovnost žen a mužů 
 
Na programu zasedání Slaďovacího výboru dne 5. 6. 2019 bylo zejména: 
 

 Statistika předškolního vzdělávání  

 Výstupy výzkumu: Rozdíly v odměňování žen a mužů: Pracoviště, zaměstnání, stejná 
práce a rozklad faktorů 

 Informace o revizi Koncepce rodinné politiky 

 Podnět k platové transparentnosti 

 Výstupy analýzy k domácí péči – „homecare“ 

 Informace o přípravě navazující Vládní strategie pro rovnost žen a mužů na léta 2020+ 
 

e) Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů 
 
Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů se od posledního zasedání Rady dvakrát, konkrétně 
8. 2. 2019 a 3. 6. 2019.  
 
Na programu zasedání Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů dne 8. 2. 2019 bylo zejména: 
 

 Plán práce 2019 - 2020  

 Rozvaha dalšího využití policy paperu „Muži v systému vzdělávání“ (diskutováno v bodě 
„Plán práce 2019 – 2020) 

 Zhodnocení Vládní strategie z hlediska zaměření pracovní skupiny 
 
Na programu zasedání Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů dne 3. 6. 2019 bylo zejména: 
 

 Policy paper vdělávání - distribuce 

 Analýza Vládní strategie 
 
f) Pracovní skupina k porodnictví 
 
Jednání Pracovní skupiny v období od posledního zasedání Rady proběhlo dvakrát, 
a to 21. 3. 2019 a 12. 6. 2019.1   
 

                                                 
1
 Do termínu odeslání původní verze tohoto podkladu Radě se uskutečnilo pouze jedno jednání Pracovní skupiny 

k porodnictví. Druhé (červnové) jednání Pracovní skupiny k porodnictví proběhlo až týden poté, tudíž informace 

o něm doplňujeme dodatečně v rámci přílohy k zápisu z jednání Rady 19. 6. 2019.  
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Na programu jednání 21. 3. 2019 bylo zejména:  
 

 Představení pilotního projektu Centra porodní asistence v Nemocnici Na Bulovce 
(vzniklého ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví) a související diskuze o možnosti 
vzniku těchto center v dalších zdravotnických zařízeních 

 Zrevidovaný Podnět ke sběru statistických dat v oblasti porodnictví 

 Návrh skupiny senátorů a senátorek na zrušení vybraných ustanovení zákona č. 48/1997 
Sb. o veřejném zdravotním pojištění a souvisejících právních předpisů 
 

Jednání 12. 6. 2019 se osobně zúčastnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ředitel ÚZIS 
Ladislav Dušek. Na programu jednání bylo zejména: 
 

 Představení podnětu k podpoře kojení   

 Prezentace ředitele ÚZIS k podnětu ke sběru statistických dat v oblasti porodnictví 

 Představení souboru podnětů k nedostatkům v přístupu k péči těhotenské, porodní 
a v šestinedělí, resp. konkrétních případů selhání, nedostatku (koordinace) nabízené péče 
či zacházení na/za hranicí etiky profesionální péče ve vztahu k těhotným a rodícím ženám 
 

 
g) Pracovní skupiny Dotační komise k programu Podpora veřejně prospěšných aktivit 

nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů 
 

Jednání Pracovní skupiny Dotační komise k programu Podpora veřejně prospěšných (dříve 
„účelných“) aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů (dále 
jen „Dotační komise“) proběhlo 12. 2. 2019.  Dotační komise projednala žádosti podané na základě 
příslušné výzvy (čj. 27372/2018-RRP). Žadatelům, kterým byla doporučena úprava žádosti, včetně 
případného krácení, byla doporučení Dotační komise zaslána formou usnesení. Po uplynutí lhůty 
pro úpravu žádostí o těchto Dotační komise hlasovala per rollam dne 29. 3. 2019. Žadatelé 
navržení k podpoře byli následně vyzváni k uplatnění práva vyjádřit se před vydáním rozhodnutí 
k podkladovým materiálům, popřípadě navrhnout jejich doplnění. V současnosti probíhá 
schvalovací proces k jednotlivým rozhodnutím o poskytnutí dotace.  
 
 


