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

konaného dne 27. března 2017 

 
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 13:00 hod. 

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

 

 Jméno a příjmení členky/člena Instituce 

1.  Jiří Bakalík MZE 

2.  Marie Čermáková Sociologický ústav AV 

3.  Vladimíra Drbalová Svaz průmyslu a dopravy 

4.  Petr Gajdušek 
Zástupkyně: Markéta Račoková 

MZV 

5.  Petra Havlíková NESEHNUTÍ 

6.  Jana Chržová Český svaz žen 

7.  Zuzana Jentschke Stőcklová 
Zástupkyně: Eva Ferrarová 

MPSV 

8.  Jiří Kaucký 
Zástupkyně: Martina Hořčičková 

MV 

9.  Rut Kolínská Síť pro rodinu 

10.  Branislava Marvánová Vargová Nezávislá odbornice 

11.  Jan Lišák MSP 

12.  Danuše Machátová Odbory RHSD 

13.  Libuše Neščáková MF 

14.  Tomáš Pavlas Otevřená společnost 

15.  Zdeňka Pikešová MMR 

16.  Radek Policar 
Zástupkyně: Ivana Němcová 

MZd 

17.  Marek Rojíček 
Zástupce: Daniel Chytil 

ČSÚ 

18.  Helena Skálová Gender Studies 

19.  Irena Smetáčková Pedagogická fakulta UK 

20.  Jana Smiggels Kavková Česká ženská lobby 

21.  Iva Šmídová FSS MU 
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22.  Veronika Šprincová Fórum 50 % 

23.  Stanislav Štěch 
Zástupkyně: Hana Petruščák Frýdová 

MŠMT 

24.  Michal Uhl FSV UK, MČ Praha 2 

25.  Petr Vančura 
Zástupkyně: Bronislava Jonitová 

MO 

 
Omluvené/í členky a členové: 
 

 Jméno a příjmení členky/člena Instituce 

1.  Jan Chvojka MLP 

2.  Martin Jára Liga otevřených mužů 

3.  Zuzana Ondrůjová VOP 

 
Hostky a hosté: 
 

 Jméno a příjmení hostky/hosta Instituce 

1.  David Beňák MLP 

2.  Michaela Hadravová MPSV 

3.  Vladimíra Herčíková MSP 

4.  František Nestával MPO 

5.  Ivana Skuhrovcová MZE 

6.  Kateřina Svobodová MPSV 

7.  Petr Šnokhous MV 

8.  Martina Štěpánková MLP 

9.  Karel Tyll MF 

10.  Zdeňka Uhlířová MF 

11.  Václav Urban MPO 

 
Sekretariát Rady (Odbor rovnosti žen a mužů, dále jako „Odbor“): Lenka Grünbergová, Lucie 
Hradecká, Klára Macounová, Michal Pavlíček, Vít Prokopius, Radan Šafařík, Lucia 
Zachariášová. 
 

1. Úvod, zahájení jednání předsedou Rady 

Místopředsedkyně Rady J. Smiggels Kavková na začátek uvedla, že předseda Rady, 
J. Chvojka, se s ohledem na naléhavé pracovní povinnosti nemohl zasedání Rady zúčastnit. 
Dále přivítala členky, členky a hostující osoby, včetně resortních koordinátorek a koordinátorů 
rovnosti žen a mužů. Upozornila, že z jednání je pořizován zvukový záznam a stručný zápis, 
který je zveřejňován na internetových stránkách Úřadu vlády ČR. Doplnila, 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 zasedání bylo přítomno 23 osob s hlasovacím právem, 
Rada tedy byla usnášeníschopná.  Místopředsedkyně dále upřesnila, že hlasují jen řádní 
členové a členky a osoby s pověřením. 

 
2. Schválení programu jednání  

J. Smiggels Kavková představila program zasedání Rady a dotázala se, zda má někdo 
k programu doplnění či návrhy na změnu. 
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Návrh programu jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů 

27. března 2017 od 09:00 hod 

1. Úvod, zahájení jednání Rady J. Smiggels Kavková 

2. Schválení programu jednání J. Smiggels Kavková 

3. Zpráva o plnění úkolů Rady a o činnosti sekretariátu  
R. Šafařík, 
L. Zachariášová, diskuse 

4. Prezentace činnosti MF za účelem plnění Vládní strategie 
pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 - 2020 

K. Tyll, L. Neščáková, 
Z. Uhlířová, diskuse 

5. Představení kampaně ÚV ČR „To je rovnost!“ 
P. Bittner, L. 
Zachariášová, diskuse 

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

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

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 B. Marvánová Vargová 

d) Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného 
života 

R. Kolínská 

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

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 

7. Prezentace projektu MPSV „22 % k rovnosti“ E. Ferrarová 

8. Prezentace MPO k Metodické informaci k rozeznávání 
sexismu v reklamě 

V. Urban 

9. Různé  
J. Smiggels Kavková, 
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  

J. Smiggels Kavková požádala R. Šafaříka a L. Zachariášovou o shrnutí plnění úkolů Rady 
a činnosti sekretariátu Rady. 

R. Šafařík informoval o činnosti sekretariátu v období od minulého jednání Rady, která je 
shrnuta v příloze č. 1 tohoto zápisu. Dále předal slovo L. Zachariášové. 

L. Zachariášová, která shrnula nejprve aktivity Odboru v rámci projektu z OPZ. Informovala, 
že od 1. ledna 2017 se z Oddělení rovnosti žen a mužů stal Odbor rovnosti žen a mužů, se 
dvěma odděleními, a to oddělením sekretariátu Rady vlády pro rovnost žen a mužů 
a oddělením průřezových agend. Dále se věnovala projektu „Domácí násilí a genderově 
podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žena mužů a podpora slaďování 
pracovního a soukromého života“ (dále jako „Projekt CZ13“) financovanému z NF, který Odbor 
realizuje (informace o realizaci projektů blíže viz příloha č. 1 tohoto zápisu).  

R. Šafařík následně představil aktuální informace k agendě vztahující se k EU (blíže 
viz příloha č. 1 zápisu). 

J. Smiggels Kavková poděkovala za představení činnosti Odboru a otevřela rozpravu. 

I. Šmídová se dotázala, jak se s genderově podmíněným násilím zacházelo v rámci Projektu 
CZ13. Většina viditelných aktivit byla zaměřena spíše na domácí násilí. Je třeba, 
aby se pozornost věnovala výrazněji právě i genderově podmíněnému násilí obecněji. 
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L. Zachariášová uvedla, že díky aktivitám Projektu CZ13 byl např. přijat Akční plán prevence 
domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018, otázka byla také řešena 
v rámci organizovaných konferencí, došlo také ke schválení Úmluvy Rady Evropy o prevenci 
a potírání násilí na ženách a domácího násilí (dále jako "Istanbulská úmluva") vládou ČR. 

J. Smiggels Kavková dále ukončila rozpravu k tomuto bodu programu. 

 

4. Prezentace činnosti MF za účelem plnění Vládní strategie pro rovnost žen 
a mužů v ČR na léta 2014 – 2020  

J. Smiggels Kavková předala slovo zástupkyním/ci MF. 

L. Neščáková uvedla, že vláda ČR v roce 2016 rozhodla o nezařazení úkolů vztahujících se 
k genderovému rozpočtování do Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády 
při prosazování rovnosti žen a mužů (dále jako „Aktualizovaná opatření“). K nezařazenému 
úkolu vztahujícímu se k možnostem provázání genderové agendy se státním rozpočtem byl 
na zasedání Rady pozván K. Tyll (ředitel odboru rozpočtování), kterému dále předala slovo. 

K. Tylll nejprve představil zrušené úkoly. Dále uvedl, že genderové rozpočtování není 
na místě provádět, protože rozpočet ČR řeší obecně, nezaměřuje se na jednotlivé politiky. 

L. Neščáková dále představila prezentaci MF k aktivitám v oblasti rovnosti žen a mužů, 
která je přílohou zápisu č. 2. 

V rámci prezentace zástupkyně MF (L. Neščáková a Z. Uhlířová) představily nástroje 
pro podporu rovnosti žen a mužů v resortu (flexibilní formy práce, zařízení péče o děti, 
poradenství pro rodiče, možnost se průběžně vzdělávat, dále udržování kontaktů s bývalými 
zaměstnanci a zaměstnankyněmi. Shrnuty byly také důležité aktivity resortu v oblasti rovnosti 
žen a mužů: seminář „Genderovou optikou“ pro všechny z MF, povinné vzdělávání a výzkum 
zaměřený na sexuální obtěžování, plánuje se uskutečnit genderový audit na MF a také 
ve spolupráci s VOP participace v projektu „Služba šitá na míru“. 

J. Smiggels Kavková poděkovala a otevřela rozpravu k prezentaci.  

I. Smetáčková poděkovala za prezentaci a dotázala se na uplatňování Metodiky hodnocení 
dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále jako „Metodika“) 
v rámci MF. 

Z. Uhlířová odpověděla, že tato metodika byla vytvořena v 2015, tedy o rok dříve než ona 
sama nastoupila na MF, s Metodikou tedy nebyla dosud seznámena. 

I. Smetáčková doplnila, že pracovat s Metodikou by neměla pouze koordinátorka rovnosti žen 
a mužů, ale i další pracovníci a pracovnice MF. 

K. Tyll doplnil, že z hlediska tvorby zákona o státním rozpočtu není třeba tuto Metodiku 
používat. Sestavení rozpočtu se nevěnuje dílčím politikám. 

T. Pavlas také poděkoval za prezentaci a dotázal se, proč MF navrhlo odstranění úkolu 
z Aktualizovaných opatření zaměřeného na provedení analýzy k možnosti provázání 
genderové agendy se státním rozpočtem. A také na další úkol k vypracování a aktualizaci 
Metodiky rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů. 

K. Tyll zopakoval, že MF se při tvorbě rozpočtu řídí jen jedním zákonem, a to zákonem 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. 
Výdajovou politiku si rezorty mohou připravit samy. 

T. Pavlas doplnil, že MF je zastoupené ve vládě, která přijala Vládní strategii pro rovnost žen 
a mužů v ČR na léta 2014 – 2020. Z tohoto pohledu potom není zřejmé, proč má MF problém 
se zařazením diskutovaných úkolů do Aktualizovaných opatření a mělo by uvést konkrétní 
důvody. 
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L. Neščáková upřesnila, že o nezařazení úkolů rozhodla vláda. MF nebylo jediné, 
které doporučovalo některé úkoly zrušit. 

I. Šmídová dále pochválila důkladně zpracovanou prezentaci MF. Podpořila nápad 
s genderovým auditem na MF a doporučila spolupráci s odborníky a odbornicemi na dané 
téma.  Dotázala se, zda MF uvažuje o tom, že by začalo sbírat statistiky členěné dle pohlaví 
v souvislosti se zastoupením žen a mužů v představenstvech a ve správních a dozorčích 
radách ve státních podnicích a obchodních společnostech s majetkovou účastí státu. Doplnila, 
že v koncepci politiky rovnosti mužů a žen MF je uvedeno, že genderová problematika je 
komplexní a je třeba ji řešit ze všech možných úhlů. Zároveň ale z předešlé prezentace 
K. Tylla vyplývá, že není možné zohledňovat jednotlivé politiky. Genderová rovnost však není 
jednotlivostí, ale komplexním přístupem. 

K. Tyll odpověděl, že se skutečně domnívá, že se jedná o jednotlivou politiku. Státní rozpočet 
je možné sledovat z mnoha hledisek. Je to na resortech, aby si výdaje řešily samy. 

Dále P. Havlíková uvedla, že Metodika rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů je 
důležité téma. Domnívá se, že státní rozpočet má svůj genderový rozměr, což by metodika 
mohla ukázat. Co se týká úkolu z Aktualizovaných opatření k tématu úpravy zdravotního 
pojištění pro cizince a cizinky, úkol nebyl do Aktualizovaných opatření zařazen – MF uvedlo, 
že to není v jeho gesci. Dotázala se, v čí gesci tedy úkol je. Úkol by určitě neměl vypadnout. 

L. Neščáková shrnula odpovědi. Nejprve k genderovému auditu – v loňském roce bylo 
osloveno několik neziskových organizací, ale spolupráce v závěru nebyla domluvena. Dnes je 
však spolupráce znovu rozjednána. Co se týká statistik členěných dle pohlaví v souvislosti se 
zastoupením žen a mužů v představenstvech a ve správních a dozorčích radách ve státních 
podnicích a obchodních společnostech s majetkovou účastí státu – jedná se o nich v pracovní 
skupině MF. Co se týká zákona o pojištění cizinců – nešlo jen o neoprávněnou gesci MF, 
ale diskutovalo se také o tom, zda vůbec dát tomuto úkolu prioritu. Institut pojištění cizinců 
bývá zneužíván, což byl zřejmě hlavní důvod, proč nakonec vláda ČR rozhodla o nezařazení 
úkolu do Aktualizovaných opatření. 

M. Štěpánková uvedla, že zdravotní pojištění cizinců je dlouhodobý problém, zabývá se jím 
Rada vlády pro lidská práva. Snahy zavedení pojištění byly také patrné ze strany MV. Zatím 
se hledá kompromis ve smyslu úpravy komerčního zdravotního pojištění, avšak ani toto zatím 
nemá potřebnou podporu. 

P. Havlíková doplnila, že k genderovému rozpočtování nabízí případnou konzultaci 
nebo materiály. 

T. Pavlas doplnil, že MF je klíčovým hráčem politiky rovnosti žen a mužů a navrhl usnesení, 
které pokládá za první krok podpory činnosti. 

M. Uhl uvedl, že si není jist, zda o usnesení v navrženém znění lze hlasovat s odůvodněním, 
že Rada má doporučovat kroky vládě ČR, nikoli žádat rezorty. 

M. Čermáková poděkovala za materiál připravený MF a doplnila, že takováto usnesení by bylo 
potřeba důkladněji argumentovat.  

L. Zachariášová k vypuštění úkolů z Aktualizovaných opatření upřesnila, že na vládě byl 
rozpor dvou resortů (MF a MLP), ne nikoho dalšího. Metodiku genderového rozpočtování 
zpracovalo MF ve spolupráci s MPSV v roce 2004, protože v té době pod MPSV bylo 
začleněno oddělení rovnosti žen a mužů. Na metodice je MF uvedeno jako autor. Rada, 
jakožto poradní orgán vlády, může opakovaně vládě doporučovat stejná témata, pokud je 
stále považuje za aktuální. 

Dále byly diskutovány pozměňovací návrhy k usnesení. Z diskuse nakonec vyplynulo, 
že usnesení bude dopracováno do podoby podnětu a předloženo na příštím zasedání Rady. 

Podnět by měl připravit institucionální výbor. 

J. Smiggels Kavková poděkovala za diskusi a uzavřela bod programu. 
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5. Představení kampaně ÚV ČR „To je rovnost!“  

J. Smiggels Kavková předala slovo P. Bittnerovi 

P. Bittner představil kampaň „To je rovnost!“, kterou Odbor spustil v rámci Projektu CZ13 
(web, Facebook, Twitter, propagační předměty). Kampaň cílí na širokou veřejnost a chce 
lidem ukázat, že praktické otázky každodenního života jsou otázkami rovnosti žen a mužů. 
V rámci tématu domácího násilí cílí na svědky a svědkyně domácího násilí a jeho dopady 
na společnost. Byly vytvořeny 2 spoty, mediálním partnerem je ČT. V rámci tématu slaďování 
pracovního a rodinného života cílí na rodiče a nastávající rodiče. Vytvořeny byly rovněž 
2 animované spoty, mediálním partnerem by měla být TV Nova. V rámci kampaně se také 
uskutečnilo několik konferencí pro laickou i odbornou veřejnost, proběhly i workshopy 
v krajích. Odbor se dále aktivně připojuje k veřejným iniciativám. Dále byly přítomným puštěny 
všechny 4 spoty.  

J. Smiggels Kavková poděkovala za představení kampaně a otevřela rozpravu. Nikdo se do ní 
nepřihlásil. 

 

6. Zpráva o činnosti výborů a pracovních skupin  

J. Smiggels Kavková požádala jednotlivé předsedkyně a předsedy výborů a pracovních 
skupin o postupné stručné představení uplynulé činnosti výborů a pracovních skupin. (Více 
o činnosti výborů a pracovních skupin v období od minulého zasedání Rady viz příloha zápisu 
č. 3). Uvedla, že o plánech práce výborů a pracovních skupin na rok 2017 bude Rada 
hlasovat najednou na závěr tohoto bodu programu, o dílčích usneseních bude Rada hlasovat 
hned. 

 

a) Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů  

I. Smetáčková, předsedkyně Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů, 
shrnula činnost výboru za uplynulé období. Výbor se věnoval spolupráci s Odborem 
při finalizaci Aktualizovaných opatření, realizoval šetření mezi GFP, které ukázalo, 
že v současné době není naplňováno usnesení vlády ČR, kterým před rokem doporučila 
zvýšit úvazky na 1,0 a aby pobíhalo setkávání pracovních skupin 4x do roka. Dalším tématem 
výboru je revize oblastí, které výbory řeší. Zdá se, že ne všechna podstatná témata z oblasti 
rovnosti žen a mužů jsou pokryta. V plánu práce jsou dále průběžné úkoly (sledování 
Strategie). Jak bylo uvedeno, oddělení se změnilo v Odbor, zároveň se ale potýká 
s nenaplněním personálních kapacit. Je proto důležité, aby byla v dohledné době vypsána 
a realizována výběrová řízení na chybějící pracovní pozice. Požádala, aby na další Radě 
Odbor informoval, jak se tyto věci vyvinuly. Dále navrhla, aby na další Radě prezentovalo 
svou činnost MZV. 

J. Smiggels Kavková poděkovala a otevřela rozpravu. Nikdo se nepřihlásil. 

 

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

J. Smiggels Kavková k činnosti Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů 
v rozhodovacích pozicích sdělila, že plán práce byl v podkladech uveden předem. Vláda 
přijala Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích 
na léta 2016 – 2018 (dále jako „AP VZ“), výbor bude tedy sledovat, jak se AP VZ daří 
naplňovat. Řešila se změna statutu výboru (výbor měl dlouhodobě problém 
s usnášeníschopností v důsledku nízké účasti členek a členů) – nově je ve výboru jedna/jeden 
stálá/stálý zástupkyně či zástupce politické strany a druhá/druhý je náhradnicí 
či náhradníkem. Což znamená, že za každou stranu je ve výboru přítomna/přítomen 
jedna/jeden členka či člen s hlasovacím právem. Tato změna by měla vést k zajištění 
usnášeníschopnosti. Přednesla dále návrh usnesení a otevřela rozpravu. Nikdo se nepřihlásil. 
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Rada vlády pro rovnost žen a mužů  

s c h v a l u j e  změny statutu Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice 
a rozhodovacích pozicích v projednaném znění. 

O změně statutu proběhlo hlasování: pro 23, proti 0, zdržel/a se 0. Statut byl přijat.  

 

c) Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách  

B. Marvánová Vargová, předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, 
uvedla, že výbor řešil aktualizaci plánu práce – domácí a genderově podmíněné násilí je velmi 
široké téma, výbor se proto rozhodl každý rok věnovat prioritně 2 – 3 tématům, aby činnost 
směřovala ke konkrétním cílům. Pro 2017 je to proces ratifikace Istanbulské úmluvy a druhým 
tématem je problematika dětí, jakožto svědků domácího násilí a systém pomoci těmto dětem. 
Byl také navržen nový přístup k vyhodnocování plnění úkolů Akčního plánu pro prevenci 
domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 (dále jako „AP DN“). S MSP 
byl diskutován proces přípravy ratifikace Istanbulské úmluvy. Z diskuse vyplynulo, že zřejmě 
dojde k posunutí termínu pro předložení novely trestního zákonu za účelem ratifikace 
Istanbulské úmluvy z června 2017 na listopad 2017 s předpokládaným nabitím účinnosti v září 
2018. Výboru se nejeví účelné novelu zákoníku odkládat, i s ohledem na blížící se 
předsednictví ČR Výboru ministrů Rady Evropy. 

Dále s ohledem na uvedené představila návrh usnesení Výboru. 

J. Smiggels Kavková poděkovala a otevřela rozpravu. Nikdo se nepřihlásil. Dala proto 
hlasovat o návrhu usnesení. 

Rada vlády pro rovnost žen a mužů  

d o p o r u č u j e  ministrovi spravedlnosti, aby předložil vládě ČR změny trestního 
zákoníku za účelem ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách 
a domácího násilí, a to v termínu do 30. června 2017; 

d o p o r u č u j e  vládě ČR, aby v rámci projednávání přistoupení Evropské unie 
k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí Česká 
republika podporovala přistoupení v celé šíři, tedy v rámci výlučných i sdílených kompetencí 
EU. 

O tomto usnesení proběhlo hlasování: pro 22, proti 0, zdržel/a se 0. Usnesení bylo přijato.  

 (1 osoba v době hlasování nebyla přítomna.) 

 

d) Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života  

R. Kolínská, předsedkyně Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života, 
sdělila, že v minulém roce byly vyjasňovány kompetence Výboru a MPSV, aby nedocházelo 
k dublování aktivit. Uvedla, že zásadním tématem Výboru je péče – o děti i další závislé osoby 
a seniory/ky. Problém je s oceněním péče a prekérním zaměstnáváním. Dále je také 
důležitým tématem rovné odměňování a slaďování napříč životními drahami. 

H. Skálová doplnila, že MPSV realizuje projekt o slaďování v krajích, na dalším setkání 
Výboru a posléze i Rady by měl být tento projekt představen. 

Vedení zasedání Rady převzala M. Štěpánková. Otevřela rozpravu, do které se nikdo 
nepřihlásil. 
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e) Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů  

I Šmídová, předsedkyně Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů, sdělila, že nedávno 
pracovní skupina dokončila zprávu o mužích a násilí. Vyzvala, aby se přítomní v případě 
potřeby na pracovní skupinu obraceli s tématy a návrhy na spolupráci. Letos se pracovní 
skupina bude věnovat zprávě o mužích v systému vzdělávání. 

Vedení zasedání Rady opět převzala J. Smiggels Kavková. Otevřela rozpravu, do které se 
nikdo nepřihlásil. 

 

f) Pracovní skupina k porodnictví  

M. Čermáková, předsedkyně pracovní skupiny, shrnula činnost pracovní skupiny a uvedla, 
že pracovní skupina se sice celá nesešla, ale pracuje v jiném režimu (má 4 pracovní týmy, 
které se věnují dílčí činnosti). Dosavadně se nejvíce pracuje v pracovním týmu pro legislativu, 
který se věnuje problematice porodních domů. Dále je plánováno jednání na náměstkovské 
úrovni s MZD, jakožto klíčovým resortem. Přislíbila, že v červnu bude Radě předložena 
rekapitulace činnosti pracovní skupiny za uplynulé období a její plán práce. 

J. Smiggels Kavková otevřela rozpravu. Sama se dotázala, zda je stanoven termín pro setkání 
pracovní skupiny. 

R. Šafařík uvedl, že zatím konkrétní termín nebyl stanoven, ale souvisí to také s personálními 
kapacitami Odboru.  

Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil. 

 

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

L. Zachariášová shrnula, že dotační program běží 4. rokem, v současnosti se finalizují 
konečná rozhodnutí pro úspěšné žadatelské organizace. 

J. Smiggels Kavková otevřela rozpravu.  

R. Kolínská se dotázala, kdy bude zveřejněno hodnocení. 

L. Zachariášová uvedla, že z minulých let není zvykem, že by se toto zveřejňovalo. Je možné 
se na individuální úrovni s žadatelskými subjekty domluvit. 

R. Kolínská uvedla, že v ostatních programech se žadatelům dává vědět, jaké měli 
hodnocení, z hlediska transparence by to bylo vhodnější.  

J. Smiggels Kavková podpořila zveřejňování, protože je důležitá transparentnost. Dále 
poděkovala všem mluvčím a vyzvala k hlasování o plánech práce. 

Představila také návrh usnesení k hlasování, a to včetně plánu práce pracovní skupiny muži 
a rovnost žen a mužů na rok 2017, který z podkladu vypadl. 

Rada vlády pro rovnost žen a mužů  

b e r e  n a  v ě d o m í  

a) plán práce Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů na rok 2017, 

b) plán práce Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách na rok 2017, 

c) plán práce Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích 
pozicích na rok 2017, 

d) plán práce Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života na rok 2017, 

e) plán práce Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů na rok 2017 – 2018.  
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O plánech práce výborů a pracovní skupiny na rok 2017 proběhlo hlasování: pro 23, proti 0, 
zdržel/a se 0. Plány práce byly přijaty.  

 

7. Prezentace projektu MPSV „22 % k rovnosti“  

J. Smiggels Kavková předala slovo E. Ferrarové. 

E. Ferrarová uvedla, že projekt se zaměřuje především na rovné odměňování. Projekt je 
pětiletý, komplexní, obsahuje 11 klíčových aktivit, v současnosti v rámci projektu funguje 
5 expertních skupin, v plánu je více než 20 výstupů. Prezentace je přílohou zápisu č. 4.  

J. Smiggels Kavková poděkovala za prezentaci a otevřela rozpravu, do které se nikdo 
nepřihlásil. 

 

8. Prezentace MPO k Metodické informaci k rozeznávání sexismu v reklamě  

J. Smiggels Kavková předala slovo V. Urbanovi. 

V. Urban zástupce MPO, uvedl, že Metodická informace k rozeznávání sexismu v reklamě 
(dále jako „Metodická informace“) byla zaslána v podkladech. MPO metodicky řídí 
a koordinuje činnost krajských živnostenských úřadů, které patří mezi orgány dozoru regulace 
reklamy. Problematika sexismu v reklamě není zákonem o reklamě specificky ošetřena. 
Obecná regulace reklamy je v § 2 (zakázaná je reklama v rozporu s dobrými mravy). 
Judikatura na tomto poli není příliš bohatá. Rozpor s dobrými mravy se v ní řeší obecně, 
nikoliv ve vztahu k sexismu (existuje jeden judikát z roku 2007 a jeden z roku 2013). Blíže 
viz prezentace, která je přílohou zápisu č. 5. 

J. Smiggels Kavková poděkovala za prezentaci a otevřela rozpravu.  

P. Havlíková poděkovala za představení Metodické informace i rozbor jednotlivých příkladů. 

J. Smiggels Kavková se dotázala, komu byla Metodická informace distribuována a zda 
existuje zpětná vazba. 

V. Urban uvedl, že byla zaslána krajským živnostenským úřadům a magistrátu hl. města 
Prahy. Byla zaslána také VOP. Radě pro rozhlasové a televizní vysílání by ji mělo zaslat MK. 
Zatím se čeká na zpětné informace od krajských živnostenských úřadů. 

 

9. Různé  

J. Smiggels Kavková představila návrh usnesení k návrhu zákona o zálohovaném výživném. 
Návrh zákona byl vypracován MPSV, byly vypořádány připomínky a návrh by měl být 
v příštích týdnech projednán vládou. Návrh má potenciál zlepšit životní situaci rodin 
ohrožených chudobou, ale jsou tam stále i určité nedostatky. Dále otevřela rozpravu.  

E. Ferrarová uvedla, že zastupuje MPSV, ale protože neměla informaci o tomto usnesení 
předem, nemá bohužel dostatek informací, a nebude se proto moci k usnesení vyjádřit. 
Ze stejného důvodu se hlasování by se hlasování musely zdržet L. Neščáková 
a M. Hořčičková. 

V. Drbalová konstatovala s odvoláním na dřívější diskuse Rady k této problematice, že je 
třeba současně prosazovat opatření na zvýšení vymahatelnosti výživného od neplatičů. 

R. Šafařík doplnil, že dříve bohužel nebyla známa finální podoba zákona, MLP uplatnilo 
připomínky, které se však nepodařilo vypořádat. Návrh na usnesení sekretariát Rady obdržel 
až v pátek odpoledne, a proto jej nebylo možné zaslat předem. 
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Rada vlády pro rovnost žen a mužů  

v í t á  zpracování návrhu zákona o zálohovaném výživném, přestože v něm shledává 
několik závažných nedostatků: 

a) nárok na výživné vzniká pouze v případě vymahatelnosti dlužného výživného. Tam, 
kde, povinný rodič buď nemá žádný majetek, nebo otec zcela chybí, nebude mít dítě nárok 
na zálohované výživné.  Tyto neúplné rodiny tak budou i nadále odkázány pouze na dávky 
pomoci v hmotné nouzi. 

b) zálohované výživné ve výši 1,2 násobku životního minima není dostatečné pro zajištění 
potřeb dítěte. 

I přes tyto nedostatky Rada vlády pro rovnost žen a mužů 

d o p o r u č u j e  vládě, aby návrh zákona přijala a urychleně ho předložila 
k projednání do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR; 

d o p o r u č u j e  v § 3, odst. 1, písm. c) návrhu zákona o zálohovaném výživném 
stanovit maximální příjem oprávněné osoby spolu s příjmem s ní společně posuzovaných 
osob, které mají nárok na zálohované výživné, na 4,00 násobek částky životního minima. 

O návrhu usnesení proběhlo hlasování: pro 12, proti 0, zdržel/a se 10. Usnesení bylo 
schváleno.  

 

J. Smiggels Kavková poté vyzvala k dalším příspěvkům do bodu Různé. 

R. Kolínská informovala o iniciativě Dobrý start a její kampani „Z rodiny doletí dál“ – děti, 
které nežijí v rodinách, mají ztížení podmínky ve společnosti. Poprosila členky a členy Rady 
o individuální podporu této kampaně. 

J. Smiggels Kavková závěrem všem poděkovala za účast na jednání Rady a ukončila 
zasedání. 

 

 

Přílohy zápisu: 
Příloha č. 1 
Shrnutí úkolů zadaných na minulém jednání Rady a shrnutí činnosti sekretariátu Rady 
od jejího posledního jednání 
 
Příloha č. 2 
Prezentace činnosti MF 
 
Příloha č. 3 
Informace o činnosti výborů a pracovních skupin a plány práce výborů a pracovní skupiny 
 
Příloha č. 4 
Prezentace projektu MPSV „22 % k rovnosti“ 
 
Příloha č. 5 
Prezentace MPO k Metodické informaci k rozeznávání sexismu v reklamě 
 
Příloha č. 6 
Zvukový záznam jednání – odstraněn dne 9. července 2018 z důvodu nabytí účinnosti 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
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Souhrn úkolů pro další jednání Rady: 

 

 Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů připraví podnět k aktualizaci 
metodiky genderového rozpočtování. 

Zodpovídá: Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů 

Termín: do dalšího jednání Rady 

 Sekretariát zařadí na další jednání prezentaci aktivit Ministerstva zahraničních věcí 
v oblasti rovnosti žen a mužů. 

Zodpovídá: Sekretariát Rady 

Termín: do dalšího jednání Rady 

 Sekretariát zařadí na další jednání prezentaci projektu MPSV zaměřeného 
na slaďování rovnosti žen a mužů v krajích. 

Zodpovídá: Sekretariát Rady 

Termín: do dalšího jednání Rady 

 Pracovní skupina k porodnictví připraví rekapitulaci své činnosti za uplynulé období 
a také plán práce. 

Zodpovídá: Pracovní skupina k porodnictví 

Termín: do dalšího jednání Rady 

 
 
 
V Praze dne 4. dubna 2017 
Zapsala: Lenka Grünbergová 
 
 
 
 
Schválila:  
 

J. Smiggels Kavková, místopředsedkyně Rady 


