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

konaného dne 30. června 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 10:00 do 13:00 hod. 

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

 Jméno a příjmení členky/člena Instituce 

1.  Marie Čermáková Sociologický ústav AV 

2.  Jiří Dienstbier (předseda Rady) MLP 

3.  Anna Doležalová 

zástupkyně: Miroslava Holubová 
MV 

4.  Vladimíra Drbalová Svaz průmyslu a dopravy 

5.  Petr Gajdušek 

Zástupce: Jaroslav Knot 
MZV 

6.  Petra Havlíková NESEHNUTÍ 

7.  Martin Jára 

Zástupce: Lukáš Talpa 
Liga otevřených mužů 

8.  Zuzana Jentschke Stőcklová 

zástupkyně: Jana Maláčová 
MPSV 

9.  Rut Kolínská Síť mateřských center 

10.  Jan Lišák MSP 

11.  Dana Machátová zástupkyně odborů v RHSD 

12.  Libuše Neščáková MF 

13.  Zdeňka Pikešová MMR 

14.  Marek Rojíček 

zástupce: Daniel Chytil 
ČSÚ 

15.  Helena Skálová Gender Studies 

16.  Irena Smetáčková 

zástupkyně: Marcela Linková 
Pedagogická fakulta UK 

17.  Jana Smiggels Kavková Česká ženská lobby 

18.  Iva Šmídová FSS MU 

19.  Pavla Špondrová Otevřená společnost 

20.  Veronika Šprincová  Fórum 50 % 

21.  Petr Vančura MO 
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Omluvené/í členky a členové: 
 

 Jméno a příjmení členky/člena Instituce 

1.  Petra Bartáková MŠMT  

2.  Jaroslava Beneš Špalková MZE 

3.  Jana Chržová Český svaz žen 

4.  Jindřiška Krpálková ProDialog 

5.  Lenka Teska Arnoštová  MZD 

6.  Michal Uhl Praha 2 

 
Hostky a hosté: 
 

 Jméno a příjmení hostky/hosta Instituce 

1. Vladimíra Herčíková MSP 

3. Hana Frýdová MŠMT 

4. Vlasta Hanzlíková  MF 

5. Veronika Kramaříková  ÚV - VVI 

6. Barbora Rampasová  MSp 

7. Lucie Viktorinová MPSV 

8. Markéta Vohralíková  MZV 

9. Lenka Seifertová  MF 

 
Sekretariát Rady (Oddělení rovnosti žen a mužů): Miroslava Čechová, Soňa Dvořáčková, 

Lenka Grünbergová, Monika Skopalová, Tomáš Strouhal, Radan Šafařík, Lucia 

Zachariášová 

 

1. Úvod, zahájení jednání předsedou Rady  

 

Na úvod jednání přivítal předseda Rady J. Dienstbier nově jmenované členky a členy Rady, 

konkrétně zástupkyni Ministerstva financí paní Libuši Neščákovou, zástupce Ministerstva 

spravedlnosti pana Jana Lišáka a zástupce Ministerstva zahraničních věcí pana Petra 

Gajduška. Shrnul hlavní důležité kroky podniknuté v oblasti rovnosti žen a mužů v ČR 

za uplynulé období a nastínil, jaká činnost je naplánována na nejbližší měsíce. Zhodnotil, že 

k danému dni má Rada 27 členek a členů, a jelikož je přítomno 20 členek a členů, resp. 

zmocněných osob s hlasovacím právem, shledal, že Rada je usnášeníschopná.   

 

2. Schválení programu jednání 

 

Vzhledem k omluvené nepřítomnosti zástupkyň neziskové organizace Jako doma navrhl 

J. Dienstbier změnu programu – a sice vypuštění bodu 7, ve kterém měla být prezentována 

činnost této organizace.  

P. Špondrová navrhla místo tohoto bodu představení analýzy Otevřené společnosti 

s názvem „Bereme ženy na palubu: analýza zastoupení žen a mužů ve veřejných firmách“.  
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J. Dienstbier dal po absenci námitek hlasovat o tomto návrhu programu jednání: 

 

Návrh programu jednání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 
30. června 2015 od 10 hod. 

1. Úvod, zahájení jednání Rady J. Dienstbier 

2. Schválení programu jednání J. Dienstbier 

3. Zpráva o plnění úkolů Rady a o činnosti sekretariátu  
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 

M. Linková 

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

J. Smiggels 
Kavková 

c) Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného 
života 

R. Kolínská 

d) Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách J. Krpálková 

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

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

6. Prezentace činnosti resortů v oblasti rovnosti žen a mužů 
zástupci / 
zástupkyně resortů, 
diskuse 

7. Představení analýzy Bereme ženy na palubu: analýza 
zastoupení žen a mužů ve veřejných firmách a příslušných 
doporučení 

P. Špondrová, 
diskuse 

8. Různé 
J. Dienstbier, 
diskuse 

 

O návrhu programu proběhlo hlasování: pro 20, proti 0, zdržel/a se 0. Návrh byl přijat.  

 

3. Zpráva o plnění úkolů Rady a o činnosti sekretariátu  

 

L. Zachariášová v tomto bodě programu informovala o činnosti sekretariátu v období 

od minulého jednání Rady, která je shrnuta v příloze č. 1 tohoto zápisu. 

 

(Během projednávání tohoto bodu na jednání dorazila další členka Rady, počet všech 

přítomných členek a členů Rady, resp. osob s hlasovacím právem, tak stoupl na 21 osob.) 

 

4. Zpráva o činnosti výborů a pracovních skupin  

J. Dienstbier požádal jednotlivé předsedkyně a předsedy výborů a pracovních skupin 

o postupné představení uplynulé činnosti výborů a pracovních skupin. (Více o činnosti 

výborů a pracovních skupin v období od minulého jednání Rady viz příloha č. 2 zápisu.) 
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M. Linková, zastupující členku Rady a místopředsedkyni Výboru pro institucionální 

zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů (dále jako „Institucionální výbor“) 

I. Smetáčkovou, informovala přítomné o činnosti Institucionálního výboru, který se 

v uplynulém období sešel dvakrát a předkládá na toto jednání Rady dva podněty: 

1) podnět k potřebě zajistit institucionální zabezpečení genderové rovnosti v oblasti vědy, 

výzkumu a inovací v ČR a dále  

2) podnět k optimálnímu zajištění institucionálního zabezpečení agendy rovnosti žen 

a mužů na Úřadu vlády ČR. 

 

Po představení odůvodnění těchto podnětů následovala diskuze, ve které se mj. postupně 

přihlásili všichni předsedající výborů a pracovních skupin (či jejich zastupující) s podporou 

výše uvedeného podnětu č. 2. V rámci diskuze reagovala také zástupkyně místopředsedy 

vlády pro vědu, výzkum a inovace, V. Kramaříková, která se vyjádřila k podnětu výboru č. 1. 

 

J. Dienstbier dal po ukončení diskuze hlasovat o návrhu usnesení Rady v tomto znění:  

 

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 

i. v y z ý v á  vládu ČR, aby zaměřila větší pozornost na otázky genderové 

rovnosti ve vědě a výzkumu tak, že bude, mimo jiné prostřednictvím svých poradních 

orgánů, jako je Rada pro výzkum, vývoj a inovace, iniciovat řešení tématu genderové 

rovnosti ve vědě a tím také naplňovat Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České 

republice na léta 2014–2020; 

ii. v y z ý v á  místopředsedu vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace k: 

a. formalizaci příslušné pracovní skupiny vzniklé při Radě pro výzkum, vývoj 

a inovace pro otázky genderové rovnosti a příležitostí ve výzkumu, vývoji a inovacích 

a k vypracování konkrétního plánu jejích aktivit na rok 2015 a 2016, které budou v souladu 

s Vládní strategií pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020; 

b. ustavení pozice koordinátorky či koordinátora rovnosti žen a mužů v Sekci 

pro vědu, výzkum a inovace Úřadu vlády ČR;  

c. ustavení zástupce či zástupkyně Sekce pro vědu, výzkum a inovace 

pro hostování v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů;  

d. přijetí strategického plánu Priorit a postupů při prosazování rovnosti žen 

a mužů v oblasti vědy, výzkumu a inovací a jeho pravidelnému vyhodnocování; 

e. důslednějšímu zajištění vyhodnocování politik v oblasti výzkumu, vývoje 

a inovací z hlediska jejich dopadů na rovnost žen a mužů v souladu s čl. IV, odst. 7, písm. c) 

Jednacího řádu vlády, za užití Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů 

pro materiály předkládané vládě ČR. 

 

O návrhu usnesení proběhlo hlasování: pro 17, proti 0, zdržel/a se 4. Návrh byl přijat.  

 

 

Poté dal J. Dienstbier hlasovat o dalším návrhu usnesení v tomto znění: 

 

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 

i. d o p o r u č u j e  vládě ČR ponechat agendu rovnosti žen a mužů začleněnou 
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v rámci úřadu člena či členky vlády, který se specificky věnuje této agendě. Zároveň s tím 

doporučuje Rada tuto agendu specificky ukotvit v kompetenčním zákoně, a to i pokud by 

došlo ke zřízení samostatného ministerstva zabývajícího se mimo jiné agendou rovnosti žen 

a mužů; 

ii. d o p o r u č u j e  vládě ČR personálně posílit agendu rovnosti žen a mužů tak, 

aby byl vytvořen odbor rovnosti žen a mužů s minimálně deseti systemizovanými místy; 

iii.  d o p o r u č u j e  vládě ČR zahrnout pracovní úvazky týkající se agendy rovnosti 

žen a mužů na Úřadu vlády ČR do systematizace v souvislosti se zákonem č. 234/2014 Sb., 

o státní službě. 

O návrhu usnesení proběhlo hlasování: pro 19, proti 1, zdržel/a se 1. Návrh byl přijat.  

 

J. Smiggels Kavková, předsedkyně Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice 

a rozhodovacích pozicích (dále jako „Politický výbor“) dále představila činnost tohoto výboru 

za uplynulé období, diskuze se odvíjela zejména kolem tzv. zipového zákona. 

R. Kolínská, předsedkyně Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života 

(dále jako „Slaďovací výbor“) představila po krátké předchozí diskuzi činnost Slaďovacího 

výboru. Následovala další diskuze, které se týkala především institutu vážných provozních 

důvodů. 

R. Šafařík, zastupující předsedkyni Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách 

(dále jako „Výbor pro prevenci DN“) dále seznámil přítomné s činností tohoto výboru, do 

následné diskuze nebyly žádné příspěvky. 

I. Šmídová, místopředsedkyně Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů seznámila 

přítomné také s činností této pracovní skupiny. Bez příspěvku do diskuze. 

M. Čermáková, předsedkyně Pracovní skupiny k porodnictví, poté představila činnost i této 

pracovní skupiny a jejích týmů. Následovala diskuze k představení činnosti Pracovní skupiny 

k porodnictví. Po skončení diskuze se J. Dienstbier omluvil a předal vedení jednání Rady 

náměstkyni M. Štěpánkové. 

L. Zachariášová informovala o činnosti Pracovní skupiny k dotačnímu programu Podpora 

veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů. 

Následovala diskuze, v rámci které přednesla P. Havlíková návrh usnesení, které doporučuje 

zařazení pobočných spolků mezi oprávněné žadatele tohoto dotačního programu v případě, 

že v tomto dotačním programu nežádá zároveň i hlavní spolek. 

 

Následovala krátká diskuze, po které dala M. Štěpánková hlasovat o návrhu usnesení Rady 

v tomto znění:  

 

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 
 

d o p o r u č u j e  vedoucímu Úřadu vlády ČR upravit směrnici vedoucího Úřadu 

vlády ČR č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti 

lidských práv tak, aby v případě programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních 

neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů byl způsobilým žadatelem/žadatelkou 

i pobočný spolek hlavního spolku v případech, kdy není žadatelem/žadatelkou hlavní spolek. 

 

O návrhu usnesení proběhlo hlasování: pro 19, proti 0, zdržel/a se 0. Návrh byl přijat.  
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(Během projednávání tohoto bodu opustila jednání další osoba s hlasovacím právem, počet 

členek a členů, resp. osob s hlasovacím právem se tak celkem snížil o dvě, a to na 19 osob.) 

 

5. 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. 3 zápisu). 

Do rozpravy k tomuto bodu programu se nikdo nepřihlásil, M. Štěpánková tedy přešla 

k dalšímu bodu programu.  

 

6. Prezentace činnosti resortů v oblasti rovnosti žen a mužů 

 
Prezentace Ministerstva vnitra byla s omluvou přesunuta na další jednání Rady. 

V. Kramaříková poté informovala přítomné o situaci v oblasti prosazování rovnosti žen 

a mužů v úřadu místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace. Po následné diskuzi 

pokračovala B. Rampasová s představením činnosti v oblasti rovnosti žen a mužů na 

Ministerstvu spravedlnosti. M. Štepánková poté diskuzi shrnula.  

 

7. Představení analýzy Bereme ženy na palubu: analýza zastoupení žen a mužů 

ve veřejných firmách 

 

P. Špondrová představila uvedenou analýzu, která sleduje zastoupení žen a mužů 

ve společnostech, jež jsou nějakým způsobem provázány se státní správou nebo 

samosprávou. Podělila se s výsledky analýzy, které ukazují, že ČR se v mezinárodním 

srovnání nachází na předposledním místě. Apelovala v této souvislosti na přijetí Akčního 

plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích na léta 2015 

– 2017. M. Štěpánková shrnula následnou diskuzi a ukončila tento bod programu.  

 

8. Různé 

 

Do bodu Různé nebyly přihlášeny žádné příspěvky, jednání Rady bylo proto ve 13:00 

ukončeno.   
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Přílohy zápisu: 

 

Příloha č. 1 

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

od jejího posledního jednání 

 

Příloha č. 2 

Informace o činnosti výborů a pracovních skupin 

 

Příloha č. 3 

Informace o agendě vztahující se k EU 

 

Příloha č. 4 

Zvukový záznam jednání – odstraněn dne 9. července 2018 z důvodu nabytí účinnosti 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

 

 

Souhrn úkolů pro další jednání Rady: 

 

 Sekretariát Rady znovu zařadí prezentaci neziskové organizace „Jako doma“ 

na program dalšího jednání Rady  

Zodpovídá: Sekretariát Rady 

Termín: Příští jednání Rady 

 

 Sekretariát Rady znovu zařadí prezentaci analýzy „Bereme ženy na palubu: analýza 

zastoupení žen a mužů ve veřejných firmách“ na program dalšího jednání Rady 

 Zodpovídá: Sekretariát Rady 

Termín: Příští jednání Rady 

 

 Sekretariát Rady znovu vyzve Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti 

a vybraný třetí resort k prezentaci jejich činnosti v oblasti rovnosti žen a mužů; resorty 

budou předem informovány o přesnější podobě požadovaných prezentací, které by 

měly lépe kopírovat plnění Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády 

při prosazování rovnosti žen a mužů   

 Zodpovídá: Sekretariát Rady 

 Termín: Příští jednání Rady; dlouhodobě 

 

 

V Praze dne 30. 6. 2015  

 

Zapsala: Monika Skopalová 

 

 

 

Schválil:  

 

J. Dienstbier, předseda Rady 


