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Záznam z jednání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (dále jen „Rada“) 

konaného dne 21. dubna 2015 
 
Tento záznam byl editován dne 9. července 2018 z důvodu nabytí účinnosti Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). 
Z příloh zápisu byl odstraněn zvukový záznam. 
 
Místo a čas konání: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1,                                 

zasedací místnost č. 147 (zasedací místnost vlády ČR), od 9 do 12:00 hod. 

 
Přítomné členky a členové (zástupkyně a zástupci členek a členů): 
 

 Jméno a příjmení členky/člena Instituce 

1.  Petra Bartáková 

zástupkyně: Veronika Valdmanová 
MŠMT 

2.  Jaroslava Beneš Špalková 

zástupkyně: Ivana Skuhrovcová 
MZE 

3.  Marie Čermáková Sociologický ústav AV 

4.  Jiří Dienstbier (předseda Rady) MLP 

5.  Anna Doležalová MV 

6.  Vladimíra Drbalová Svaz průmyslu a dopravy 

7.  Zdeňka Fidlerová 

zástupkyně: Lenka Seifertová 
MF 

8.  Petra Havlíková NESEHNUTÍ 

9.  Jana Chržová Český svaz žen 

10.  Martin Jára 

zástupce:  Lukáš Talpa 
Liga otevřených mužů 

11.  Zuzana Jentschke Stőcklová MPSV 

12.  Jindřiška Krpálková ProDialog 

13.  Dana Machátová zástupkyně odborů v RHSD 

14.  Zdeňka Pikešová MMR 

15.  Marek Rojíček 

zástupce: Daniel Chytil 
ČSÚ 

16.  Helena Skálová Gender Studies 

17.  Irena Smetáčková Pedagogická fakulta UK 

18.  Jana Smiggels Kavková 

zástupkyně: Zuzana Uhde 
Česká ženská lobby 

19.  Pavla Špondrová Otevřená společnost 

20.  Veronika Šprincová  Fórum 50 % 

21.  Lenka Teska Arnoštová  

zástupkyně: Petra Markovičová 
MZD 
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Omluvené členky: 
 

 Jméno a příjmení členky Instituce 

1.  Rut Kolínská Síť mateřských center  

2.  Iva Šmídová Fakulta sociálních studií, MU 

 
Hostky a hosté: 
 

 Jméno a příjmení hostky/hosta Instituce 

1. Baršová Andrea  Úřad vlády ČR 

2. Csillagová Kateřina MD 

3. Ferrarová Eva  MV 

4. Frýdová Hana  MŠMT 

5. Jonitová Bronislava  MO 

6. Marcalíková Olga  MD 

7. Marečková Lenka  MŽP 

8. Nestával František  MPO 

9. Řezanka Marek  ČSÚ 

10. Valentová Romana  MSP 

11. Viktorinová Lucie MPSV 

12. Vohralíková Markéta MZV 

 
Sekretariát Rady (Oddělení rovnosti žen a mužů): Miroslava Čechová, Lenka Grünbergová, 

Hana Končelová, Monika Skopalová, Radan Šafařík, Jindřiška Štveráčková Návarová, Lucia 

Zachariášová 
 

1. Úvod, zahájení jednání předsedou Rady  
 

Na úvod jednání shrnul předseda Rady, J. Dienstbier, hlavní důležité kroky podniknuté 

v oblasti rovnosti žen a mužů v ČR za uplynulé období a nastínil, co je v plánu v této oblasti 

v nejbližších měsících. Přivítal nové členky a členy Rady, tj. zástupce Ministerstva obrany, 

zástupkyni Ministerstva pro místní rozvoj a zástupkyni Svazu průmyslu a dopravy. Přivítal 

také resortní koordinátorky a koordinátory rovnosti žen a mužů a hostující. Shledal, že Rada 

je usnášeníschopná: 
 

Z celkového počtu 26 členek a členů Rady bylo v době zahájení jednání přítomno 21 

členek a členů Rady, respektive osob s hlasovacím právem. 
 

J. Dienstbier dále znovu připomněl pravidla hlasování a také se omluvil, že bude muset 

z neodkladných důvodů jednání opustit dříve. Shrnul hlavní body programu jednání Rady, 

22.  Michal Uhl Praha 2 

23.  Petr Vančura MO 

24.  Vladimír Zavázal 

zástupce: Jaroslav Knot 
MZV 
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který byl všem předem rozeslán spolu s pozvánkou a s dalšími materiály rozdán také 

v tištěné podobě. Bylo avizováno sedm bodů programu a v rámci bodu „Různé“ byla 

avizována tři témata - informace o ustavení Genderové expertní komory ČR, dále informace 

o zřízení pracovní skupiny k rovnosti žen a mužů v rámci úřadu místopředsedy vlády 

pro vědu, výzkum a inovace a nakonec diskuse o genderových aspektech povinných 

vojenských odvodů pro muže a ženy.  

 

2. Schválení programu jednání 
 

J. Dienstbier dal v tomto bodě hlasovat o návrhu programu jednání: 

 

 

Po nevyužité nabídce k rozpravě proběhlo o návrhu programu hlasování: pro 24, proti 0, 

zdržel/a se 0. Návrh byl přijat.  

Návrh programu jednání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 
21. dubna 2015 od 9 hod. 

1. Úvod, zahájení jednání předsedou Rady J. Dienstbier 

2. Schválení programu jednání J. Dienstbier 

3. Zpráva o plnění úkolů Rady a o činnosti sekretariátu 
a schválení plánu práce Rady 

J. Dienstbier, 
L. Zachariášová, 
diskuse 

4. Zpráva o činnosti výborů a pracovních skupin 
zástupkyně / zástupci 
výborů a pracovních 
skupin, diskuse 

a) Výbor pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí 
žen a mužů  

I. Smetáčková  

b) Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice 
a rozhodovacích pozicích 

P. Špondrová 

c) Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného 
života 

M. Uhl 

d) Výbor pro prevenci domácího násilí J. Krpálková 

e) Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů M. Čechová 

f) Pracovní skupina k porodnictví M. Čermáková 

g) Pracovní skupina k dotačnímu programu Podpora veřejně 
účelných aktivit nestátních neziskových organizací 
v oblasti rovnosti žen a mužů 

L. Zachariášová 

5. Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády 
při prosazování rovnosti žen a mužů v roce 2014 a Strategie 
pro rovnost žen a mužů pro ČR na léta 2014 - 2020 

J. Dienstbier, 
L. Zachariášová, 
diskuse 

6. Informace o agendě vztahující se k EU R. Šafařík, diskuse 

7. Prezentace činnosti Ministerstva vnitra, Ministerstva 
zahraničních věcí a Ministerstva zdravotnictví v oblasti 
rovnosti žen a mužů 

zástupci / zástupkyně 
resortů, diskuse 

8. Různé J. Dienstbier, diskuse 
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(Během projednávání tohoto bodu na jednání dorazily další tři členky a členové Rady. Počet 

všech přítomných členek a členů Rady, resp. osob s hlasovacím právem, tak stoupl na 24 

osob.)  

 

3. Zpráva o plnění úkolů Rady a o činnosti sekretariátu a schválení plánu práce Rady  

 

J. Dienstbier požádal vedoucí sekretariátu Rady, L. Zachariášovou, o shrnutí činnosti 

sekretariátu za uplynulé období (viz příloha č. 1 zápisu).  L. Zachariášová k již zaslaným 

podkladům doplnila podrobnější informace s tím, že většinu úkolů zadaných na jednání Rady 

dne 26. srpna 2014 se podařilo splnit. L. Zachariášová dále představila plán práce Rady 

na rok 2015, který v podstatě navazuje na předešlé úkoly Rady (viz příloha č. 2 zápisu). 

Výroční zpráva o činnosti Rady bude předložena vládě ČR k informaci, před tím zaslána 

členkám a členům Rady k vyjádření prostřednictvím tzv. per rollam hlasování (do konce 

května 2015).  
 

J. Dienstbier otevřel k tomuto bodu rozpravu, a jelikož se nikdo nepřihlásil, dal hlasovat 

o návrhu usnesení k plánu práce Rady na rok 2015.  

Návrh usnesení Rady o schválení plánu práce Rady na rok 2015 ve znění:  
 

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů s c h v a l u j e  plán práce Rady na rok 2015. 
 

O návrhu usnesení proběhlo hlasování: pro 24, proti 0, zdržel/a se 0. Návrh byl přijat.  
 

J. Dienstbier poté přistoupil k dalšímu bodu jednání, který je pravidelně na jednání Rady 

zařazován, a požádal jednotlivé zástupkyně a zástupce výborů a pracovních skupin Rady, 

aby představili jejich práci, jejich plán práce na rok 2015 a případné podněty. Předal slovo 

I. Smetáčkové, místopředsedkyni Výboru pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí 

žen a mužů (dále jako „Institucionální výbor“). 
 

4. Zpráva o činnosti výborů a pracovních skupin  
 

I.Smetáčková přednesla podrobněji plán práce Institucionálního výboru na rok 2015 (viz 

příloha č. 3 zápisu). Zmínila vznik dvou pracovních skupin, které se v rámci Institucionálního 

výboru budou zabývat dvěma specifickými tématy – analýzou pracovních úvazků resortních 

koordinátorek/ů rovnosti žen a mužů a dále otázkou ukotvení práce koordinátorek/ů rovnosti 

žen a mužů na krajských úřadech. Předpokládá se, že výsledky práce těchto skupin se 

promítnou do budoucích podnětů Radě. Institucionální výbor má v tuto chvíli rozpracován 

podnět Radě k zajištění dostatečných kapacit Oddělení rovnosti žen a mužů Sekce 

pro lidská práva Úřadu vlády ČR. Na dnešním jednání Rady předkládá I. Smetáčková jeden 

podnět Institucionálního výboru, a sice k zabezpečení agendy rovnosti žen a mužů 

na krajích.  
 

J. Dienstbier  otevřel k tomuto bodu rozpravu, a jelikož se nikdo nepřihlásil, dal hlasovat 

o usnesení Rady k výzvě zavést pozice krajských koordinátorů a koordinátorek rovnosti žen 

a mužů v tomto znění: 
 

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů d o p o r u č u j e  krajským úřadům přijetí 

opatření vedoucích k zavedení pozice krajského koordinátora či koordinátorky rovnosti žen 

a mužů. 
 

O návrhu usnesení proběhlo hlasování: pro 23, proti 0, zdržel/a se 0. Návrh byl přijat.  
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(Během projednávání tohoto bodu byla jedna z členek a členů Rady dočasně nepřítomna 

a neúčastnila se hlasování.)  
 

P. Špondrová, zastupující Janu Smiggels Kavkovou, předsedkyni Výboru pro vyrovnané 

zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích (dále jako „Politický výbor“) 

představila plán práce Politického výboru. P. Špondrová uvedla specifika Politického výboru, 

hlavní tři oblasti jeho činnosti a plán jeho budoucích aktivit (viz příloha č. 4 zápisu). Na závěr 

představila návrh usnesení Rady týkající se revize rámcové pozice vlády ČR k Návrhu 

směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy 

dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách 

a souvisejících opatřeních. 

 

J. Dienstbier otevřel k tomuto podnětu rozpravu, sám řekl pár slov, kterými vyjádřil podporu 

této aktivitě. Uvedl, že sám návrh na změnu rámcové pozice v minulosti předkládal, a je 

připraven ji předložit znovu, jakmile se změní situace v některých z členských zemí EU. 

Zároveň se omluvil, že musí jednání Rady opustit a předal řízení jednání Z. Jentschke 

Stőcklové, náměstkyni ministryně práce a sociálních věcí pro sociální a rodinnou politiku.   
 

Z. Jentschke Stőcklová dala poté hlasovat o usnesení Rady k revizi rámcové pozice vlády 

ČR k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti 

mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách 

a souvisejících opatřeních v následujícím znění:  

 

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 

i. v y j a d ř u j e  z n e p o k o j e n í  nad skutečností, že přes své priority 

uvedené v programovém prohlášení vlády ČR a přes doporučení příslušných 

poradních orgánů vlády ČR, vláda ČR nadále zastává negativní stanovisko k Návrhu 

směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi 

členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných 

na burzách a souvisejících opatřeních (dále jako „návrh směrnice“); 

ii. d o p o r u č u j e  a  v y z ý v á   

1. ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a ministra spravedlnosti 

k podniknutí dalších kroků vedoucích k revizi současné rámcové pozice vlády ČR 

k návrhu směrnice tak, aby vláda ČR k návrhu směrnice zaujímala pozitivní 

stanovisko; 

2. členky a členy vlády ČR změnit rámcovou pozici vlády ČR k návrhu směrnice. 
 

O návrhu usnesení proběhlo hlasování: pro 21, proti 1, zdržel/a se 1. Návrh byl přijat.  
 

M. Uhl, zastupující R. Kolínskou, poté představil činnost Výboru pro sladění pracovního, 

soukromého a rodinného života (dále jako „Slaďovací výbor“), které se Slaďovací výbor 

věnoval od minulého jednání Rady. Představil plán práce výboru na rok 2015 (viz příloha č. 5 

zápisu) a hlavní témata, kterým se Slaďovací výbor zabývá a hodlá zabývat nadále. 

Na závěr představil podnět Slaďovacího výboru k zavedení Dne otců a Dne matek jako 

významných dnů v českém kalendáři.  
 

Z. Jentschke Stőcklová dala hlasovat o usnesení Rady k zavedení Dne otců a Dne matek 

jako významných dnů v českém kalendáři v následujícím znění:  
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Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů d o p o r u č u j e  vládě ČR zahájit kroky 

vedoucí k zavedení Dne otců a Dne matek jako významných dnů v českém kalendáři. 
 

O návrhu usnesení proběhlo hlasování: pro 22, proti 0, zdržel/a se 1. Návrh byl přijat.  
 

J. Krpálková dále informovala o činnosti Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí 

na ženách (dále jako „Výbor pro prevenci DN“) a shrnula pozitivní i méně pozitivní vývoj 

v této oblasti. Přiblížila přítomným plán práce výboru na rok 2015 (viz příloha č. 6 zápisu). 

Jelikož Výbor pro prevenci DN nepřišel na toto jednání Rady s žádným konkrétním 

podnětem, a do rozpravy se nikdo nepřihlásil, bylo přistoupeno k dalšímu příspěvku.  
 

M. Čechová, zastupující nepřítomné předsedu a místopředsedkyni Pracovní skupiny muži 

a rovnost žen a mužů, rovněž přítomné seznámila s výstupy pracovní skupiny v uplynulém 

období. Plán práce pracovní skupiny není na tomto jednání Rady předkládán, neboť pracovní 

skupina má svůj plán práce již Radou vzat na vědomí. 

 

M. Čermáková představila činnost nově vzniklé Pracovní skupiny k porodnictví a seznámila 

přítomné s jejími cíli, okolnostmi pro její ustavení a jejími třemi pracovními podskupinami.  
 

L. Zachariášová na konec tohoto bodu programu představila vznik a činnost Pracovní 

skupiny k dotačnímu programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových 

organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, která vznikla v souvislosti s přesunem tohoto 

dotačního programu spolu s přesunem celé agendy rovnosti žen a mužů z Ministerstva práce 

a sociálních věcí na Úřad vlády ČR v červenci 2014. Seznámila přítomné s výsledky 

dotačního řízení (viz příloha č. 7 zápisu).  
 

Následovala rozprava, v rámci které se diskutovalo o stávajících podmínkách dotačního 

řízení. Poté dala Z. Jentschke Stőcklová hlasovat o obecném usnesení Rady k plánům práce 

výborů v tomto znění:  
 

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů b e r e  n a  v ě d o m í  plány práce výborů 

na rok 2015. 
 

O návrhu usnesení proběhlo hlasování: pro 23, proti 0, zdržel/a se 0. Návrh byl přijat.  
 

5. Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen 

a mužů v roce 2014 a Strategie pro rovnost žen a mužů pro ČR na léta 2014 – 2020 

(dále jako „Souhrnná zpráva“) 
 

L. Zachariášová v tomto bodě programu představila strukturu Souhrnné zprávy, která je, jako 

každý rok, po odhlasování Radou předkládána vládě ČR. Souhrnná zpráva obsahuje také 

zhodnocení činnosti resortů a nově také doporučení Rady ke zlepšení situace. Součástí 

materiálu je také návrh změn statutu Rady. Pracovní verze materiálu byla všem rozeslána 

společně s pozvánkou na jednání Rady. Na základě těchto informací otevřela Z. Jentschke 

Stőcklová rozpravu, ze které vzešlo několik připomínek – např. k genderově korektnímu 

jazyku, vymezení počtu členek a členů Rady, či explicitnímu uvedení členství státní/ho 

tajemnice/íka v Radě do statutu Rady. F. Nestával vznesl požadavek, aby byl zástupce či 

zástupkyně Ministerstva průmyslu a obchodu s hlasovacím právem zastoupen v Radě. 

.  
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Z. Uhde v tomto bodě jednání předložila návrh k tématu věcného záměru zákona 

o zálohovaném výživném. Rozvinula se diskuze o roli Ministerstva práce a sociálních věcí 

a Ministerstva spravedlnosti a vymahatelnosti výživného. Poté přistoupila Z. Jentschke 

Stőcklová k návrhu hlasování k věcnému záměru zákona o zálohovaném výživném v tomto 

znění:  
 

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 

i. v í t á  návrh věcného záměru zákona o zálohovaném výživném, předložený 

Ministerstvem práce a sociálních věcí, jako nástroj pomoci rodinám samoživitelek 

a samoživitelů a jejich ochranou před chudobou; 

ii. v y z ý v á   

1. Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby dokončilo legislativní proces a předložilo 

návrh zákona o zálohovaném výživném vládě ČR; 

2. Ministerstvo spravedlnosti, aby spolupracovalo na přípravě zákona 

o zálohovaném výživném; 

iii. p o v ě ř u j e  sekretariát Rady k doplnění úkolu týkajícího se přípravy zákona 

o zálohovaném výživném do Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády ČR 

při prosazování rovnosti žen a mužů; 

iv. d o p o r u č u j e  vládě ČR podpořit přijetí zákona o zálohovaném výživném. 

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů dále 

v y z ý v á  Ministerstvo spravedlnosti, aby se důsledně zabývalo otázkou vymáhání 

výživného a za tímto účelem zpracovalo analýzu současné situace a navrhlo 

zapracování opatření. 

O návrhu usnesení proběhlo hlasování: pro 22, proti 0, zdržel/a se 0. Návrh byl přijat.  

 

(Během projednávání tohoto bodu jedna z členek a členů Rady opustila jednání, počet osob 

s hlasujícím právem se tedy snížil o jednu.)  
 

Z. Jentschke Stőcklová dále podala návrh na hlasování týkající se Souhrnné zprávy 

v následujícím znění:  
 

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 

i. b e r e  n a  v ě d o m í   

a. Zprávu za rok 2014 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie 

pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020;  

a  

b. návrh změn statutu Rady; 

i i .  p o v ě ř u j e   

a. sekretariát dopracováním Zprávy za rok 2014 o rovnosti žen a mužů 

a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020; 

a 

b. p o v ě ř u j e  předsedu Rady, aby předložil materiál vládě ČR. 
 

O návrhu usnesení proběhlo hlasování: pro 20, proti 0, zdržel/a se 0. Návrh byl přijat.  
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(Během projednávání tohoto bodu byly dvě z členek a členů Rady dočasně nepřítomné 

a neúčastnily se hlasování.)  

6.  Informace o agendě vztahující se k EU  
 

Stejně jako na předchozích jednáních Rady, i na tomto jednání informoval R. Šafařík 

přítomné o agendě rovnosti žen a mužů ve vztahu k EU (více viz příloha č. 8 zápisu). 

Protože do rozpravy k tomuto bodu programu se nikdo nepřihlásil, přešla Z. Jentschke 

Stőcklová k dalšímu bodu programu. 
 

7. Prezentace činnosti Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí 

a Ministerstva zdravotnictví v oblasti rovnosti žen a mužů  
 

V rámci tohoto bodu programu byla zařazena prezentace týkající se činnosti vybraných 

resortů v oblasti rovnosti žen a mužů – konkrétně Ministerstva vnitra, Ministerstva 

zahraničních věcí a Ministerstva zdravotnictví. Zástupkyně Ministerstva vnitra bohužel 

musely jednání předčasně opustit, jejich prezentace proto byla přesunuta na další jednání 

Rady.  

 

Zástupce Ministerstva zahraničních věcí, J. Knot, seznámil přítomné se čtyřmi hlavními 

prioritami ministerstva v oblasti rovnosti žen a mužů a s činností pracovní skupiny 

pro rovnost žen a mužů. Z. Jentschke Stőcklová poté otevřela rozpravu, do které se nikdo 

nepřihlásil, vyzvala proto k dalšímu příspěvku. 

 

Zástupkyně Ministerstva zdravotnictví, P. Markovičová, rovněž prezentovala činnost 

ministerstva v oblasti rovnosti žen a mužů. Prezentace byla předčasně ukončena 

pro časovou tíseň.  

 

P. Špondrová k tomuto bodu navrhla, aby jednotlivé resorty představovaly plnění priorit 

v rámci svých institucí prostřednictvím standardizované tabulky nebo struktury, kterou by měl 

připravit sekretariát.  
 

Z. Jentschke Stőcklová poděkovala resortům za příspěvky a uvedla, že tento bod bude 

na program jednání Rady zařazován pravidelně.  
 

8.  Různé  
 

V tomto bodě programu informovala V. Šprincová o vzniku Genderové expertní komory ČR, 

jakožto o historicky významné události, jejímž cílem je mimo jiné garance genderové 

odbornosti. V. Šprincová se stala předsedkyní Genderové expertní komory ČR, bude tedy 

nadále Radu informovat o její činnosti.    
 

I. Smetáčková informovala o aktivitách na poli vědy a výzkumu, v souvislosti s rovností žen 

a mužů. Avizovala, že Institucionální výbor má v plánu zabývat se znovu podnětem Radě, 

ve kterém doporučí zahrnout hledisko rovnosti žen a mužů do činnosti úřadu místopředsedy 

vlády pro vědu, výzkum a inovace. Navrhla pozvat zástupce tohoto úřadu na některé 

z dalších jednání Rady.  
 

Z. Uhde přednesla téma týkající se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., 

o branné povinnosti a jejím zajišťování. Za Českou ženskou lobby deklarovala, že tento 
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návrh vnímá jako negativní trend, vedený určitou snahou o militarizaci společnosti, spojenou 

se zvyšováním nákladů na zbrojení. Rovnost žen a mužů by měla být spojována s mírovou 

rétorikou, nikoli opačně.  
 

Následovala diskuze k poslednímu příspěvku. Z. Jentschke Stőcklová poté ukončila bod 

Různé a následně i jednání Rady )  

 

 

Přílohy zápisu: 
 

Příloha č. 1 

Shrnutí úkolů zadaných na minulém jednání Rady a shrnutí činnosti sekretariátu Rady 

od jejího posledního jednání 
 

Příloha č. 2 

Plán práce Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů na rok 2015 

Příloha č. 3 

Plán práce Výboru pro institucionální zabezpečení rovných příležitost žen a mužů 
 

Příloha č. 4 

Plán práce Výboru pro vyrovnané zastoupení žen v politice a rozhodovacích pozicích 
 

Příloha č. 5 

Plán práce Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života 

 

Příloha č. 6 

Plán práce Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách 
 

Příloha č. 7 

Informace o dotačním programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových 

organizací v oblasti rovnosti žen a mužů na rok 2015 
 

Příloha č. 8 

Informace o agendě vztahující se k EU 

 

 

V Praze dne 7. 5. 2015  
 

Zapsala: Monika Skopalová 

 

Schválil:  

 

J. Dienstbier, předseda Rady 


