
1 
 

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

konaného dne 16. října 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 13:30 hod. 

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

 Jméno a příjmení členky/člena Instituce 

1.  Beneš Špalková Jaroslava 

Zástupkyně: Skuhrovcová Ivana 
MZE 

2.  Marie Čermáková Sociologický ústav AV 

3.  Jiří Dienstbier (předseda Rady) MLP 

4.  Vladimíra Drbalová 

Zástupkyně: Šamanová Tereza 
Svaz průmyslu a dopravy 

5.  Petr Gajdušek 

Zástupce: Jaroslav Knot 
MZV 

6.  Petra Havlíková NESEHNUTÍ 

7.  Jana Chržová Český svaz žen 

8.  Martin Jára Liga otevřených mužů 

9.  Zuzana Jentschke Stőcklová 

zástupkyně: Jana Ryšánková 
MPSV 

10.  Jiří Kaucký 

Zástupce: Josef Dolínek 
 

11.  Rut Kolínská Síť mateřských center 

12.  Jindřiška Krpálková ProDialog 

13.  Jan Lišák 

Zástupkyně: Michaela Hájková 
MSP 

14.  Dana Machátová zástupkyně odborů v RHSD 

15.  Libuše Neščáková 

Zástupkyně: Niklová Kateřina 
MF 

16.  Zdeňka Pikešová MMR 

17.  Marek Rojíček ČSÚ 

18.  Helena Skálová Gender Studies 

19.  Irena Smetáčková Pedagogická fakulta UK 

20.  Jana Smiggels Kavková Česká ženská lobby 



2 
 

 
Omluvené/í členky a členové: 
 

 Jméno a příjmení členky/člena Instituce 

1.  Petra Bartáková MŠMT  

 
Hostky a hosté: 
 

 Jméno a příjmení hostky/hosta Instituce 

1.  Eva Ferrarová MV 

2.  Hana Frýdová MŠMT 

3.  Vladimíra Herčíková MSP 

4.  Blažena Horáková MSP 

5.  Veronika Kramaříková  ÚV - VVI 

6.  Ondřej Liška 
Zástupkyně: Hana Kubíková 

MMR 

7.  František Nestával MPO 

8.  Ivana Reemanová ÚV - stážiska 

9.  Marek Řezanka ČSÚ 

10.  Markéta Vohralíková  MZV 

11.  Lenka Seifertová  MF 

 
Sekretariát Rady (Oddělení rovnosti žen a mužů): Andrea Baršová, Iva Baslarová, Karolína 

Berousková, Marie Dokupilová, Lenka Grünbergová, Tomáš Strouhal, Lucia Zachariášová 

 

1. Úvod, zahájení jednání předsedou Rady  

 

Předseda Rady J.Dienstbier přivítal přítomné. Upozornil, že z jednání je pořizován zvukový 
záznam. Dále informoval, že usnesením vlády ze dne 8. července 2015 č. 544 došlo 
ke schválení změn Statutu Rady, které Rada projednala a schválila na svém dubnovém 
zasedání. Schválením změny Statutu také došlo ke změně názvu Rady z Rada vlády 
pro rovné příležitosti žen a mužů na Radu vlády pro rovnost žen a mužů.  
Dále informoval, že Rada má nového člena za Ministerstvo vnitra, kterým je pan státní 

tajemník Jiří Kaucký. Na dnešním jednání Rady jej zastupuje pan Josef Dolínek. Zhodnotil, 

že k danému dni má Rada 27 členek a členů, a jelikož je přítomno 23 členek a členů, 

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

 

21.  Iva Šmídová FSS MU 

22.  Pavla Špondrová Otevřená společnost 

23.  Veronika Šprincová  Fórum 50 % 

24.  Lenka Teska Arnoštová 

Zástupkyně: Petra Markovičová 
MZD 

25.  Michal Uhl FSV UK, Praha 2 

26.  Petr Vančura 

Zástupkyně: Bronislava Jonitová 
MO 
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2. Schválení programu jednání  

 

J. Dienstbier dal po absenci námitek hlasovat o tomto návrhu programu jednání: 

 

Návrh programu jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů 

16. října 2015 od 10:00 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. Schválení změny Jednacího řádu Rady a 
statutů výborů 

J. Dienstbier, L. Zachariášová, 
diskuse 

5. Zpráva o činnosti výborů a pracovních 
skupin Rady 

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 

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 

6. Policy paper a analýza zastoupení žen a 
mužů ve vedení veřejných firem 

P. Špondrová, diskuse 

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

8. Představení projektu k institucionálnímu 
zajištění rovnosti žen a mužů 

L. Zachariášová 

9. Prezentace činnosti resortů v oblasti 
rovnosti žen a mužů 

zástupci / zástupkyně resortů, diskuse 

10. Různé J. Dienstbier, diskuse 

 
O návrhu programu proběhlo hlasování: pro 23, 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. 

 

Přišel M. Rojíček. Hlasovací právo má 24 osob. 

 

J. Dienstbier informoval, že vláda schválila na svém posledním jednání Analýzu připravenosti 

České republiky na přístup k Istanbulské úmluvě a uložila Ministru spravedlnosti a zahraničí 
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připravit a předložit do konce roku materiál přístupu k této smlouvě s tím, že ratifikace se 

předpokládá do poloviny roku 2018.  

 

4. Schválení změny Jednacího řádu Rady a statutů výborů  

 
Dalším bodem jednání bylo schválení změny Jednacího řádu Rady a statutů jejích výborů. 
J. Dienstbier informoval, že k navrženým změnám dochází v návaznosti na změnu Statutu 
Rady. Jednací řád a jeho změny schvaluje Rada dle čl. 12 odst. 1 Statutu Rady. Rada 
schvaluje také statuty výborů a jejich změny, a to dle čl. 6 odst. 4 Statutu Rady. Navržené 
změny statutů výborů byly s jednotlivými výbory projednány.  
 
Předal slovo L. Zachariášové, která stručně shrnula hlavní navrhované změny.  
 
J. Dienstbier dal po absenci námitek hlasovat o změně Jednacího řádu Rady a statutů 

výborů: 

 
Rada vlády pro rovnost žen a mužů 

I. schvaluje Jednací řád Rady uvedený v příloze; 

II. schvaluje statuty Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů, Výboru 

pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života, Výboru pro prevenci 

domácího násilí a násilí na ženách a Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů 

v politice a rozhodovacích pozicích uvedené v příloze. 

 

O změně Jednacího řádu Rady a statutů výborů proběhlo hlasování: pro 24, proti 0, zdržel/a 

se 0. Návrh byl přijat.  

 

5. 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.) 

 

I. Smetáčková, místopředsedkyně Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a 

mužů (dále jako „Institucionální výbor“), informovala přítomné o činnosti Institucionálního 

výboru a předložila na toto jednání Rady návrh usnesení Rady. 

 

Do rozpravy se přihlásila J. Smiggels Kavková, která zmínila, že v závěrech analýzy, kterou 

zpracoval Institucionální výbor k právě představenému podnětu, se uvádí, že Institucionální 

výbor doporučuje navýšit pozice resortních koordinátorek a koordinátorů na 0.75 úvazku. 

V předkládaném podnětu se mluví o celém úvazku. Požádala I. Smetáčkovou o vysvětlení. 

I. Smetáčková uvedla, že v doporučeních z analýzy je uveden interval, kde minimální úvazek 

je stanoven na 0.75. V podnětu navrhli uvést celý úvazek. I. Šmídová podpořila přijetí návrhu 

usnesení. F. Nestával rovněž sdělil, že je třeba toto usnesení přijmout, ideálně ve výši celého 

úvazku. Požádal o podporu podnětu. J. Dienstbier doplnil, že systemizace je nyní možná 

mimořádně po půl roce. Potom už bude možná až po roce. R. Kolínská se zeptala, jestli je 

možné, aby byla místa získána již v rámci této systemizace v lednu 2016. J. Dienstbier sdělil, 

že to záleží na přístupu jednotlivých resortů.  

 

Přišla P. Markovičová. Hlasovací právo má 25 osob. 
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J. Dienstbier dal po ukončení diskuze hlasovat o návrhu usnesení Rady v tomto znění:  

Rada vlády pro rovnost žen a mužů 

I. doporučuje členkám a členům vlády ČR zřídit nejméně jednu pozici na plný pracovní 

úvazek pro osobu/y zabezpečující agendu rovnosti žen a mužů směrem dovnitř i vně 

každého resortu; 

II. doporučuje členkám a členům vlády ČR začlenit tuto pozici na nejvyšší možné místo 

v rámci organizační struktury resortů a zohlednit ji v rámci další vlny systemizace 

připravované dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě pro rok 2016 a následující 

léta; 

III. doporučuje členkám a členům vlády ČR posílit roli pracovních skupin pro rovnost žen 

a mužů v resortech a ukotvit je v interních předpisech resortů jako poradní orgán 

ministra/ministryně či státní/ho tajemnice/tajemníka.  

 

O přijetí podnětu proběhlo hlasování: pro 23, proti 0, zdržel/a se 2. Návrh byl přijat.  

 

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

a rozhodovacích pozicích (dále jako „Politický výbor“) informovala, že Politický výbor se od 

posledního zasedání Rady nesešel. Informovala, že na dalším jednání bude Politický výbor 

dále řešit možné přijetí tzv. zipového zákona. 

 

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

(dále jako „Slaďovací výbor“) představila činnost Slaďovacího výboru, která se týkala 

zejména dávkového systému a dále institutu vážných provozních důvodů, ke kterým také 

Slaďovací výbor dnes předkládá Radě podnět. 

 

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

Rada vlády pro rovnost žen a mužů 

doporučuje Ministerstvu práce a sociálních věcí, aby se zabývalo zvyšováním povědomí 

mezi zaměstnavateli/zaměstnavatelkami, zaměstnanci/zaměstnankyněmi, Státním úřadem 

inspekce práce a Úřadem práce ČR o povinnosti zaměstnavatele/zaměstnavatelky vyhovět 

žádosti o úpravu pracovní doby (např. vytvořením metodiky a proškolením zúčastněných 

aktérů/aktérek).  

O návrhu usnesení proběhlo hlasování: pro 25, proti 0, zdržel/a se 0. Návrh byl přijat.  

 

J. Krpálková, předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách (dále 

jako „Výbor pro prevenci DN“) dále seznámila přítomné s činností tohoto výboru.  

 

Přišla J. Ryšánková. Hlasovací právo má nyní 26 osob. 

 

M. Jára, místopředseda Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů (dále jako „Pracovní 

skupina muži“) seznámil přítomné s činností této pracovní skupiny. Informoval o přípravě 

Zprávy o mužích a násilí. Doplnil, že téma je velmi široké. Netýká se pouze domácího násilí, 

ale velkým tématem se ukazuje být také násilí mužů ve veřejném sektoru. Doplnil, že zprávu 

bude vhodné před finalizací diskutovat také s Výborem pro prevenci DN. Představil plán 

činnosti do prosince 2016 a požádal Radu o vzetí na vědomí. E. Ferrarová se dotázala, zda 

násilí ve veřejném prostoru bude studií. M. Jára odpověděl, že jde o expertní zprávu, kde 

jsou shrnovány všechny zdroje a výzkumy na toto téma, které byly dosud v České republice 

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

Rada vlády pro rovnost žen a mužů 

bere na vědomí plán práce Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů na období září 2015 

až prosinec 2016. 

 

O plánu práce Pracovní skupiny muži proběhlo hlasování: pro 25, proti 0, zdržel/a se 1. 

Návrh byl přijat.  

 

M. Čermáková, předsedkyně Pracovní skupiny k porodnictví informovala o pozastavení 

činnosti Pracovní skupiny k porodnictví. Podpořila potřebnost jednoho celého pracovního 

místa v sekretariátu Rady na koordinaci této pracovní skupiny. Podpořila změnu strategie o 

komunikaci problematiky porodnictví veřejnosti. Informovala o vzniku čtyř pracovních týmů 

v rámci Pracovní skupiny k porodnictví. Doporučila Radě zhodnotit další kroky v této oblasti 

vzhledem k rozšiřování agendy. Doporučila zpřesnit agendu činnosti Pracovní skupiny 

k porodnictví. Následovala diskuze k činnosti Pracovní skupiny k porodnictví. J. Dienstbier 

doplnil, že na základě kritiky odborných lékařských společností byly některé z nich osloveny: 

Česká neonatologická společnost, Česká pediatrická společnost, Česká společnost 

porodních asistentek, Odborná společnost praktických dětských lékařů a Svaz zdravotních 

pojišťoven. L. Zachariášová vysvětlila situaci ohledně personálních kapacit sekretariátu Rady 

a související možnosti zabezpečení pozice tajemnice Pracovní skupiny k porodnictví. J. 

Dienstbier doplnil, že bylo chybou na počátku vzniku pracovní skupiny nepřizvat lékařské 

společnosti. Doufá, že se připojí další přizvané společnosti, které dosud své 

zástupce/zástupkyně nenominovaly, a že diskuse ohledně otázek porodních asistentek se 

odehraje v rámci Pracovní skupiny k porodnictví s cílem zlepšit stávající situaci. 

M. Čermáková apelovala na to, aby se ona jako předsedkyně, sekretariát Rady a několik 

dalších členů/členek Pracovní skupiny k porodnictví sešlo a diskutovalo o možném dalším 

postupu. L. Zachariášová potvrdila možnost schůzky a prodiskutování další možnosti 

směřování Pracovní skupiny k porodnictví. Následovala další diskuze. 

 

Na základě diskuse byl formulován návrh usnesení Rady. J. Dienstbier dal po ukončení 

diskuze hlasovat o návrhu usnesení Rady v tomto znění: 

 

Rada vlády pro rovnost žen a mužů  

podporuje činnost Pracovní skupiny k porodnictví a žádá sekretariát Rady, aby na příštím 

jednání přednesl zprávu o dalším působení této pracovní skupiny. 

 

O usnesení proběhlo hlasování: pro 24, proti 0, zdržel/a se 2. Návrh byl přijat.  

 

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

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

Informovala, že 30. září byl ukončen sběr žádostí k podpoře v tomto dotačním programu. 

Dorazilo 36 žádostí. V současné chvíli probíhá formální kontrola. V současné chvíli se 

rovněž spouští nový elektronický systém, prostřednictvím kterého by měly všechny 

lidskoprávní dotace v budoucnu fungovat. Následovala diskuze, v rámci které se J. Smiggels 

Kavková dotázala na dotace na rok 2017. Sdělila, že má sebrané podněty od členských 

organizací České ženské lobby. Podněty se týkají možnosti žádat o dotace pobočnými 

spolky, dotace není nezbytné dělat v režimu de minimis, problémem bývá i 30% 
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spolufinancování. Podněty je možné blíže projednat na dalším jednání Rady. 

L. Zachariášová sdělila, že dotace fungují podle směrnice Vedoucího Úřadu vlády ČR, která 

se nevztahuje pouze na tento dotační program, ale jsou do něj zahrnuty všechny tzv. 

lidskoprávní programy. Pokud se otevírá, je to vždy velký proces, do kterého se zapojuje 

mnoho osob a útvarů v rámci Úřadu vlády ČR. Nám se nepodařilo tyto hlubší změny řešit při 

přípravě dotačního programu na rok 2016, ale v okamžiku, kdy nastane diskuse o možných 

změnách v rámci přípravy dotačního programu na rok 2017, bude přednesené podněty 

vznášet. Upozornila, že je potřeba změny vykomunikovat se všemi dalšími dotačními 

programy v rámci lidskoprávní sekce a případně udělat kompromis.   

 

6. Policy paper a analýza zastoupení žen a mužů  

 

J. Dienstbier předl slovo P. Špondrové, která představila policy paper a analýzu zastoupení 

žen a mužů ve vedení veřejných firem. Této analýze byl věnován prostor již na minulém 

jednání Rady, avšak pro její hlubší představení nezbyl prostor, a proto byla zařazena opět 

na dnešní jednání. Po přednesu výsledků analýzy požádala P. Špondrová o návrh dalších 

opatření. 

 

T. Šamanová za Svaz průmyslu a dopravy sdělila, že preferuje měkká opatření, která 

pomáhají lepšímu uplatnění žen na trhu práce. V materiálu chybí predikce toho, jak by vláda 

chtěla podporovat umisťování dětí do předškolních zařízení, což je základní podmínka 

pro možnost návratu žen do práce po mateřské/rodičovské. Pokračovala další diskuse. 

 

Odešel J. Knot. Hlasovací právo má nyní 25 osob. 

 

7. Informace o agendě vztahující se k EU 

 

L. Grünbergová představila aktuální informace k agendě vztahující se k EU. V říjnu roku 

2014 byla v gesci pana ministra zřízena Resortní koordinační skupina, která má jednu 

z podskupin pojmenovanou Podskupina pro lidská práva. Její vedoucí je paní náměstkyně 

Sekce pro lidská práva M. Štěpánková. V době od posledního zasedání Rady, které 

proběhlo v červnu tohoto roku, Resortní koordinační skupina a její podskupina projednávaly 

celkem dva materiály. První z nich byla instrukce pro jednání High level group on gender 

mainstreaming (září 2015) a druhá z nich byla instrukce pro jednání Výboru stálých zástupců 

členských států Evropské unie (tzv. coreper). Více viz příloha č. 3 zápisu.  

 

J. Smiggels Kavková se zeptala, jak je to s rámcovou pozicí České republiky, tj. v jaké je 

podobě. J. Dienstbier sdělil, že formálně je rámcová pozice dosud nezměněná, nicméně 

změnu pozice předkládal na jednání vlády ČR, která v té době o jeden hlas neprošla. 

Vzhledem k tomu, že vláda se k  této rámcové pozici již vyjádřila, tak pokud se nezmění 

podmínky, nemá podmínky pro opětovné předložení. Změna rámcové pozice jiných států by 

změnu rámcové pozice České republiky usnadnila. 

 

8. Představení projektu k institucionálnímu zajištění rovnosti žen a mužů 

 

L. Zachariášová informovala o stavu připravovaného projektu k institucionálnímu zajištění 

rovnosti žen a mužů na Úřadu vlády ČR. 
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9. Prezentace činnosti resortů v oblasti rovnosti žen a mužů 

 
Za Ministerstvo vnitra vystoupila E. Ferrarová s prezentací o činnosti resortu v oblasti 

rovnosti žen a mužů. M. Hájková poté informovala přítomné o situaci v oblasti prosazování 

rovnosti žen a mužů na Ministerstvu spravedlnosti. Následně pokračovala s prezentací 

Z. Pikešová (s představením činnosti v oblasti rovnosti žen a mužů na Ministerstvu pro 

místní rozvoj. J. Dienstbier následně otevřel rozpravu. Prezentace jsou přílohou č. 4 zápisu. 

Proběhla následná diskuse. 

 

Odešli M. Jára, B. Jonitová a L. Niklová. Hlasovací právo má nyní 22 osob. 

 

10. Různé  

 

Do bodu Různé přednesla příspěvek paní J. Smiggels Kavková, a to k otázce financování 

nestátních neziskových organizací působících v oblasti rovnosti žen a mužů a k návrhu 

věcného záměru zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob.  
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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 

Prezentace k činnosti resortů v oblasti rovnosti žen a mužů 

 

Příloha č. 5 

Změněný Jednací řád Rady a změněné statuty výborů 

 

Příloha č. 6 

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 se sejde s předsedkyní Pracovní skupiny k porodnictví a dalšími 

zástupci/zástupkyněmi pracovních týmů ustavených k Pracovní skupině k porodnictví 

a budou diskutovat o dalším personálním zajištění koordinace Pracovní skupiny 

k porodnictví ze strany sekretariátu Rady a také o dalším směřování Pracovní 

skupiny k porodnictví. 

 Zodpovídá: Sekretariát Rady 

 Termín: Příští jednání Rady;  

  

 

 

V Praze dne 23. 11. 2015  

 

Zapsala: Miroslava Čechová 

 

 

 

Schválil:  

 

J. Dienstbier, předseda Rady 


