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

konaného dne 8. dubna 2016 

 

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 09:00 do 12:00 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.  Jiří Dienstbier (předseda Rady) MLP 

3.  Vladimíra Drbalová 
Zástupkyně: Blízková Marta 

Svaz průmyslu a dopravy 

4.  Petr Gajdušek 
Zástupce: Jaroslav Knot 

MZV 

5.  Petra Havlíková NESEHNUTÍ 

6.  Jana Chržová Český svaz žen 

7.  Zuzana Jentschke Stőcklová 
zástupkyně: Lucie Viktorinová 

MPSV 

8.  Jiří Kaucký 
Zástupce: Josef Dolínek 

MV 

9.  Rut Kolínská Síť mateřských center 

10.  Jindřiška Krpálková ProDialog 

11.  Jan Lišák MSP 

12.  Dana Machátová zástupkyně odborů v RHSD 

13.  Libuše Neščáková MF 

14.  Tomáš Pavlas Otevřená společnost 

15.  Zdeňka Pikešová MMR 

16.  Marek Rojíček 
Zástupce: Daniel Chytil 

ČSÚ 

17.  Helena Skálová Gender Studies 

18.  Irena Smetáčková Pedagogická fakulta UK 

19.  Jana Smiggels Kavková Česká ženská lobby 

20.  Iva Šmídová FSS MU 
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Omluvené/í členky a členové: 
 

 Jméno a příjmení členky/člena Instituce 

1.  Marie Čermáková Sociologický ústav AV 

2.  Martin Jára Liga otevřených mužů 

3.  Zuzana Ondrůjová VOP 

4.  Radek Policar MMR 

 
Hostky a hosté: 
 

 Jméno a příjmení hostky/hosta Instituce 

1.  Iva Baslarová MF 

2.  Petra Ezzedine SIMI 

3.  Blažena Horáková MSP 

4.  Michal Hyll MZV 

5.  Bronislava Jonitová MO 

6.  Olga Marcalíková  MD 

7.  František Nestával MPO 

8.  Barbora Rittichová MSP 

9.  Martina Štěpánková ÚV ČR 

 
Sekretariát Rady (Oddělení rovnosti žen a mužů): Andrea Baršová, Miroslava Čechová, 
Mária Dokupilová, Lenka Grünbergová, Michal Pavlíček, Monika Skopalová, Radan Šafařík, 
Lucia Zachariášová. 

 

1. Úvod, zahájení jednání předsedou Rady  

Předseda Rady J. Dienstbier přivítal přítomné. Upozornil, že z jednání je pořizován zvukový 
záznam a stručný zápis, který je uveřejňován na internetových stránkách Úřadu vlády ČR. 
Dále informoval, že dosavadní místopředsedkyně Rady, J. Chržová, na svou pozici 
rezignovala. Nominací nové místopředsedkyně/dy se bude Rada dnes zabývat. Poté 
informoval o rezignaci členky Rady, P. Špondrové, nominované za Otevřenou společnost. 
Místo ní jako člena Rady na návrh Otevřené společnosti jmenoval Tomáše Pavlase.  Dále 
oznámil, že došlo ke změně vedení v Pracovní skupině muži a rovnost žen a mužů. 
Na základě žádosti této pracovní skupiny v březnu letošního roku jmenoval předsedkyní paní 
I. Šmídovou a místopředsedou pana M. Járu.  

Doplnil, že k danému dni má Rada 28 členek a členů. Rada je usnášeníschopná při účasti 
nadpoloviční většiny z nich, tedy 15 členek a členů. Při zahájení dnešního jednání je 
přítomno 24 osob s hlasovacím právem, Rada je tedy usnášeníschopná.   

 

 

21.  Veronika Šprincová  Fórum 50 % 

22.  Stanislav Štech 
Zástupkyně: Hana Frýdová 

MŠMT 

23.  Michal Uhl FSV UK, Praha 2 

24.  Petr Vančura 
Zástupce: František Kubalík 

MO 
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2. Schválení programu jednání  

J. Dienstbier informoval o tom, že návrh programu obdrželi členové a členky spolu 
s pozvánkou na jednání Rady. Doplnil, že na návrh paní Smiggels Kavkové byl na program 
jednání zařazen nový samostatný bod týkající se obhajoby plněné Úmluvy OSN o odstranění 
všech forem diskriminace žen. M. Uhl požádal o předsazení bodu 5 f) Pracovní skupina 
k porodnictví před 5 a). J. Dienstbier dal po úpravách hlasovat o tomto návrhu programu 
jednání: 

Návrh programu jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů 

8. dubna 2016 od 9:00 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. Zpráva o obhajobě Úmluvy OSN o odstranění všech forem 
diskriminace žen 

A. Baršová, 
L. Zachariášová, diskuse 

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

a) Pracovní skupina k porodnictví M. Uhl 

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

J. Smiggels Kavková 

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

d) Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů I. Šmídová 

e) Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného 
života 

R. Kolínská 

f) Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů I. Smetáčková 

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

L. Zachariášová 

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

7. Projednání materiálu k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a 
postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v roce 
2015 a Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 
2014 – 2020 

J. Dienstbier, 
L. Zachariášová, diskuse 

a) Projednání Souhrnné zprávy o plnění Priorit a postupů 
vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v roce 2015 a 
Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 
– 2020 

J. Dienstbier, 
L. Zachariášová 

b) Nominace místopředsedkyně Rady dle čl. 3 odst. 3 Statutu 
Rady 

L. Zachariášová 

8. Prezentace činnosti MŠMT v oblasti rovnosti žen a mužů 
zástupce/zástupkyně 
MŠMT, diskuse 

9.  Různé J. Dienstbier, diskuse 
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O návrhu programu včetně návrhu na změnu proběhlo hlasování: pro 24, 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. 

T. Pavlas se v diskusi vyjádřil k otázce plnění úkolu týkajícího se Operačního programu 
Zaměstnanost (dále jako „OP Z“). Informace shrne v bodě různé.  

 

4. Zpráva o obhajobě Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen  

J. Dienstbier informoval o slyšení delegace ČR před Výborem OSN pro odstranění 
diskriminace žen (dále jako „Výbor OSN“), které proběhlo 23. února 2016 (závěry viz příloha 
č. 2 tohoto zápisu). Vedoucí delegace České republiky A. Baršová shrnula průběh obhajoby 
a závěrečná doporučení, která České republice adresoval Výbor OSN na základě slyšení 
české delegace. E. Kavková doplnila pohled nestátních neziskových organizací. 

 

Ministr J. Dienstbier se z jednání Rady dočasně omluvil a pověřil řízením jednání 
M. Štěpánkovou. Hlasovací právo má 23 osob.  

 

M. Štěpánková doplnila k tématu odškodnění nuceně sterilizovaných žen, že byl připraven 
věcný záměr zákona, který nebyl vládou schválen. Politická podpora přijetí této právní 
úpravy v současné době není. Rada vlády pro záležitosti romské menšiny vytvoří ad hoc 
pracovní skupinu, která bude hledat možnosti, jak podpořit oběti nucených sterilizací. Je 
možné, aby se do této skupiny zapojil také někdo z Rady. 

K tomuto bodu dále otevřela rozpravu. I. Šmídová požádala, aby na příští jednání byl 
zařazen bod, kde zástupci a zástupkyně resortů budou referovat o tom, jaká opatření jsou 
v plánu na základě doporučení Výboru OSN. Dále proběhla diskuse k nuceným sterilizacím 
a možnostem podpory obětí.  

B. Rittichová informovala o tom, že MSp začalo pracovat na analýze zálohovaného 
výživného, jejímž cílem je zajistit, aby docházelo co nejlépe k proplácení stanoveného 
výživného. Dále se bude řešit výše výživného. Odborníci a odbornice poukazují 
na nejednotnou praxi v určování výše výživného. Aktuálně došlo k oslovení Nejvyššího 
soudu k vydání stanoviska, které by mohlo sjednotit praxi.  

 

5. Zpráva o činnosti výborů a pracovních skupin  

M. Štěpánková požádala 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. 3 zápisu.) 

M. Uhl zastoupil paní předsedkyni M. Čermákovou. Sdělil, že Pracovní skupina k porodnictví 
se soustředí primárně v pracovních týmech. Od posledního jednání Rady proběhla schůzka 
předsedů/kyň pracovních týmů, kde bylo projednáváno, jak navázat na činnost celé pracovní 
skupiny. Další jednání je plánováno na měsíc květen a výstupy bude paní předsedkyně 
na příští Radě prezentovat. Informoval, že aktuální snahou Pracovní skupiny je jít 
ke konkrétním opatřením, než řešit celý záběr témat.   

J. Smiggels Kavková k činnosti Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů 
v rozhodovacích pozicích sdělila, že výbor se sešel od posledního zasedání Rady jednou 
a hlavním tématem schůzky bylo projednávání materiálů Akční plán pro vyrovnané 
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zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích a Strategie +1. M. Štěpánková doplnila, 
že sekretariát připravuje vypořádání připomínek. Nejpozději v květnu by materiály měly být 
předloženy k projednání vládě ČR.  

J. Krpálková, předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách  dále 
seznámila přítomné s činností tohoto výboru.  

 

Odešla L. Neščáková. Hlasovací právo má 22 osob. 

 

I. Šmídová sdělila, že činnost Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů pokračuje. 
Skupina připravuje Zprávu o mužích a násilí.  

R. Kolínská informovala o činnosti Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného 
života. Dále představila usnesení, které výbor Radě předkládá (blíže viz příloha č.3A tohoto 
zápisu).   P. Ezzedine doplnila, že práce v cizí domácnosti je uznaná jako práce a je tak 
možné ji formalizovat. Výzkumy nicméně ukazují, že v této oblasti dochází k poměrně 
zásadnímu porušování pracovního práva.  
 
Odešli M. Uhl, M. Frýdová, I. Smetáčková, J. Lišák. Hlasovací právo má 18 osob. 
 
M. Štěpánková dala po ukončení diskuze hlasovat o návrhu usnesení Rady v tomto znění:  

Rada vlády pro rovnost žen a mužů vyzývá vládu ČR k přípravě ratifikace Úmluvy 
Mezinárodní organizace práce č. 189 o pracovnících v cizí domácnosti. 

O návrhu usnesení proběhlo hlasování: pro 15, proti 1, zdržel/a se 2. Návrh byl přijat.  

M. Štěpánková dodala, že sekretariát připraví materiál do meziresortního připomínkového 
řízení. 

 
Vrátila se M. Frýdová, I. Smetáčková. Odešly J. Krpálková a Z. Pikešová. Hlasovací právo 
má 18 osob. 

 

L. Zachariášová informovala o činnosti Pracovní skupiny k dotačnímu programu Podpora 
veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů. 
Sekretariát obdržel 36 žádostí o podporu v rámci dotačního titulu. Komisí bylo k podpoře 
doporučeno 11 organizací. 1 organizace se podpory vzdala. Nyní je 9 žádostí organizací 
v procesu schvalování a u 2 je potřeba doplnit formality, aby mohly být v ideálním případě 
schváleny a žadatelským organizacím zaslány finance.  

Následně proběhla diskuse. 

 

Vrátili se J. Dienstbier a I. Smetáčková. Hlasovací právo má 20 osob. 

 

I. Smetáčková informovala o činnosti Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen 
a mužů. Sdělila, že v rámci výboru došlo ke zřízení dvou pracovních skupin. Navrhla 
sjednocení prezentace činnosti resortů na jednáních Rady. 

 

6. Informace o agendě vztahující se k EU  

J. Dienstbier sdělil, že součástí tohoto bodu je i informace o záměru Evropské unie přistoupit 
k tzv. Istanbulské úmluvě, tedy Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám 
a domácího násilí. S přistoupením k této úmluvě již vláda ČR v únoru vyslovila souhlas, proto 
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přepokládá, že nic nebrání tomu, aby se k Istanbulské úmluvě v budoucnu připojila 
i Evropské unie v rámci své působnosti. 

R. Šafařík představil aktuální informace k agendě vztahující se k EU (blíže viz příloha č. 4). 

Vrátil se J. Lišák. Hlasovací právo má 21 osob.  

 

7. Projednání materiálu k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády 
při prosazování rovnosti žen a mužů v roce 2015 a Vládní strategie pro rovnost žen 
a mužů v ČR na léta 2014 – 2020  

J. Dienstbier sdělil, že tento bod je rozdělen na dvě části, a to část k projednání samotného 
materiálu a část k diskusi o nominaci členky či člena Rady na pozici její místopředsedkyně. 

a) Projednání Souhrnné zprávy o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování 
rovnosti žen a mužů v roce 2015 a Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR 
na léta 2014 – 2020  

L. Zachariášová detailněji představila podobu materiálu „Souhrnné zprávy o plnění Priorit 
a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v roce 2015 a Vládní strategie 
pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020“ (dále jako „Souhrnná zpráva“) 
a „Aktualizovaných opatření Priority a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů 
na rok 2016“ (dále jako „Aktualizovaná opatření“). Informovala, že Souhrnná zpráva 
obsahuje vyhodnocení opatření za rok 2015 a zároveň obsahuje informace o plnění cílů 
Vládní strategie.  

J. Dienstbier otevřel rozpravu. 

P. Havlíková navrhla doplnění úkolu do Aktualizovaných opatření za Českou ženskou lobby 
navazující na kapitolu Vládní strategie s názvem Institucionální zabezpečení rovnosti žen 
a mužů, úkol č. 9.  

Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídající: Termín 
plnění: 

Zajistit navýšení finanční 
alokace v dotačním programu 
„Podpora veřejně účelných aktivit 
nestátních neziskových organizací v 
oblasti rovnosti žen a mužů“ a zajistit 
tak finanční udržitelnost aktivit NNO 
v oblasti rovnosti žen a mužů. 

Zvýšení objemu 
finančních 
prostředků pro 
NNO v oblasti 
rovnosti žen a 
mužů. 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti 
a legislativu, 
Ministr financí. 

31. 12. 2016 

  

   

I. Smetáčková sdělila, že kvituje novou strukturu Souhrnné zprávy. Zároveň sdělila, že by 
z dokumentu mělo více vyznívat, že jednotlivé resorty úkoly neplní. Dále upozornila, že by 
bylo vhodné v Aktualizovaných opatřeních doplnit v kapitole Potírání genderových 
stereotypů, kde jsou aktuálně dva úkoly, další úkol, který by se týkal zejména kampaní, nebo 
odborných materiálů pro profesní skupiny. Pokud by byl souhlas, úkol by naformulovala. 
L. Zachariášová doplnila, že informace o zpracování metodik a kampaní jsou uvedeny 
u specifických oblastí. Navrhla, aby došlo k revizi uspořádání úkolů. I. Smetáčková 
přeuspořádání navrhne a zašle sekretariátu. L. Zachariášová doplnila, že by do této kapitoly 
mohl patřit například úkol pro MPO týkající se sexistické reklamy. 

T. Pavlas navrhl do Aktualizovaných opatření úkol pro MPSV do části Institucionální 
zabezpečení rovnosti žen a mužů. Informoval, že byla zpracována Analýza horizontálního 
tématu genderová rovnost v rámci OP Z a navrhl následující úkol:  
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Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídající: Termín 
plnění: 

Zpracovat akční 
plán implementace 
Genderové analýzy 
investičních priorit 
Operačního 
programu 
zaměstnanost. 

Zpracovaný plán implementace 
Genderové analýzy investičních 
priorit Operačního programu 
zaměstnanost.  

Plnění opatření z vytvořeného plánu 
při tvorbě výzev a realizaci projektů 
Operačního programu 
zaměstnanost v období 2016-2020. 

Ministryně práce a 
sociálních věcí 

31. 8. 2016 

  

 

J. Dienstbier dal po diskusi hlasovat o usnesení Rady v tomto znění: 

 

Rada vlády pro rovnost žen a mužů 
i  b e r e  n a  v ě d o m í   

a. Zprávu za rok 2015 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie 
pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020; a  

b. Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů 
na rok 2016 

i i .  p o v ě ř u j e   
a. sekretariát Rady dopracováním Zprávy za rok 2015 o rovnosti žen a mužů 

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

b. sekretariát Rady dopracováním Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády 
při prosazování rovnosti žen a mužů na rok 2016 dle vznesených připomínek;  

c. předsedu Rady, aby předložil materiál vládě ČR. 
 

O přijetí podnětu proběhlo hlasování: pro 21, proti 0, zdržel/a se 0. Návrh byl přijat.  

 

b) Nominace místopředsedkyně Rady vlády dle čl. 3 odst. 3 Statutu Rady 

J. Dienstbier informoval, že dosavadní místopředsedkyně Jana Chržová na svoji pozici 
rezignovala. Po konzultaci se sekretariátem Rady navrhl na uvolněnou pozici 
místopředsedkyně Rady nominovat Janu Smiggels Kavkovou, ředitelku organizace Fórum 
50 % a předsedkyni Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice 
a rozhodovacích pozicích, která v Radě zastupuje Českou ženskou lobby. 

 

J. Dienstbier dal hlasovat o usnesení v následujícím znění: 

Rada vlády pro rovnost žen a mužů  

d o p o r u č u j e  předsedovi Rady, aby navrhl vládě ČR jmenovat Janu Smiggels 
Kavkovou místopředsedkyní Rady. 

 

O navrhovaném usnesení proběhlo hlasování: pro 20, proti 0, zdržel/a se 1. Návrh byl přijat. 
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8. Prezentace činnosti MŠMT v oblasti rovnosti žen a mužů  

H. Frýdová shrnula činnost MŠMT v oblasti rovnosti žen a mužů. Věnovala se přitom 
problematice výchovy a vzdělávání, vědy a výzkumu a problematice sportu.  

J. Dienstbier otevřel rozpravu. P. Havlíková navrhla, aby na příštím jednání MŠMT 
prezentovalo, jak plní prosazování rovnosti v Operačním programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání.  

Odešli J. Knot, J. Dolínek. Hlasovací právo má 19 osob. 

 

7. Různé  

Do bodu Různé J. Smiggels Kavková navrhla, aby Rada podpořila řešení problematiky 
prostituce a přednesla návrh usnesení.  

Odešli J. Lišák, B. Horáková, I. Skuhrovcová. Hlasovací právo má 16 osob. 

J. Dienstbier dal po absenci připomínek hlasovat o návrhu usnesení v následujícím znění: 

Rada vlády pro rovnost žen a mužů  

i. v souladu s nesouhlasným stanoviskem vlády ČR a v souladu s návrhem Petičního 
výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na zamítnutí návrhu zákona o regulaci 
prostituce v y j a d ř u j e  negativní postoj k tomuto návrhu zákona; 

ii. v y z ý v á  vládu ČR, aby se začala v úzké spolupráci s příslušnými nestátními 
neziskovými organizacemi otázkou prostituce zabývat, především vytvořením sociálních 
programů a exit programů pro osoby v prostituci. 

O přijetí podnětu proběhlo hlasování: pro 15, proti 0, zdržel/a se 1. Návrh byl přijat.  

 

H. Skálová informovala o připravované novele zákoníku práce zejména s ohledem 
na potřebu lepšího vymezení závažných provozních důvodů a s ohledem na lepší vymezení 
práce z domova. 

Vrátila se Z. Pikešová. Hlasovací právo má 17 osob. 

T. Pavlas zrekapituloval pojmenování problémů identifikovaných v rámci OP Z ze strany 
nestátních neziskových organizací.  

Odešly I. Smetáčková, L. Viktorinová. Hlasovací právo má 15 osob. 

I. Šmídová navrhla Radě vyjádřit solidaritu a znepokojení v souvislosti s návrhem úplného 
zákazu potratů v Polsku.  

Rada vlády pro rovnost žen a mužů vyjadřuje znepokojení nad dalším omezováním práv žen 
v Polsku v souvislosti s umělým přerušením těhotenství. 

O usnesení proběhlo hlasování: pro 11, proti 0, zdržel/a se 4. Návrh byl přijat.  
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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 
Závěrečná doporučení Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen 
 
Příloha č. 3 
Informace o činnosti výborů a pracovních skupin 
 
Příloha č. 3A 
Podnět Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života 
 
Příloha č. 4 
Informace o agendě rovnosti žen a mužů vztahující se k EU 
 
Příloha č. 5 
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 připraví šablonu pro prezentace o činnosti resortů. 
Zodpovídá: Sekretariát Rady 
Termín: Příští jednání Rady 
 

 Sekretariát Rady na příští jednání zařadí bod, kde zástupci/kyně resortů budou 
referovat o tom, jaká opatření jsou v plánu na základě doporučení CEDAW. 
Zodpovídá: Sekretariát Rady 
Termín: Příští jednání Rady 

 

 Sekretariát Rady na příští jednání zařadí bod prezentace MŠMT, aby informovalo jak 
plní prosazování rovnost žen a mužů v operačních programech. 

 Zodpovídá: Sekretariát Rady 
 Termín: Příští jednání Rady;  
  
 
V Praze dne 08. 04. 2016  
Zapsala: Miroslava Čechová 
 
 
 
 
Schválil:  
 

J. Dienstbier, předseda Rady 


