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

konaného dne 28. června 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 13:00 do 16:45 hod. 

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

 

 Jméno a příjmení členky/člena Instituce 

1.  Jiří Bakalík 
Zástupkyně: Ivana Skuhrovcová 

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.  Martin Jára 
Zástupce: Lukáš Talpa 

Liga otevřených mužů 

8.  Zuzana Jentschke Stőcklová MPSV 

9.  Jiří Kaucký 
Zástupkyně: Martina Hořčičková 

MV 

10.  Rut Kolínská Síť pro rodinu 

11.  Dagmar Krišová VOP 

12.  Jan Lišák 
Zástupce: Jan Panoš 

MSp 

13.  Danuše Machátová Odbory RHSD 

14.  Branislava Marvánová Vargová Nezávislá odbornice 

15.  Libuše Neščáková MF 

16.  Tomáš Pavlas Otevřená společnost 

17.  Zdeňka Pikešová MMR 

18.  Radek Policar 
Zástupkyně: Ivana Němcová 

MZd 

19.  Marek Rojíček 
Zástupce: Marek Řezanka 

ČSÚ 
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20.  Helena Skálová 
Zástupkyně: Lada Wichterlová 

Gender Studies 

21.  Irena Smetáčková 
Zástupkyně: Eva Ferrarová 

Pedagogická fakulta UK 

22.  Jana Smiggels Kavková Česká ženská lobby 

23.  Iva Šmídová 
Zástupkyně: Lucie Čechovská 

FSS MU 

24.  Veronika Šprincová Fórum 50 % 

25.  Stanislav Štěch 
Zástupce: Jindřich Fryč 

MŠMT 

26.  Petr Vančura 
Zástupkyně: Bronislava Jonitová 

MO 

 
Omluvené/í členky a členové: 
 

 Jméno a příjmení členky/člena Instituce 

1.  Jan Chvojka MLP 

2.  Uhl Michal FSV UK, Praha 2 

 
Hostky a hosté: 
 

 Jméno a příjmení hostky/hosta Instituce 

1.  Andrea Baršová ÚV ČR 

2.  Miroslava Čechová Czechitas 

3.  Patrik Haratyk ÚV ČR 

4.  Vladimíra Herčíková MSp 

5.  František Nestával MPO 

6.  Adéla Šeredová Purschová MPSV 

7.  Kateřina Svobodová MPSV 

8.  Petr Šnokhous MV 

9.  Martina Štěpánková ÚV ČR 

10.  Zdeňka Uhlířová MF 

 
Sekretariát Rady (Odbor rovnosti žen a mužů, dále jako „Odbor“): Petr Bittner, Lenka 
Grünbergová, Lucie Hradecká, Michal Pavlíček, Kateřina Prokopová, Monika Skopalová, 
Radan Šafařík 
 

1. Úvod, zahájení jednání předsedou Rady 

Místopředsedkyně Rady Z. Jentschke Stőcklová na začátek uvedla, že předseda Rady, 
J. Chvojka, se nemohl zasedání Rady zúčastnit, a v řízení Rady jej proto zastoupí. Přivítala 
členky, členy 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 21 osob s hlasovacím právem, Rada tedy 
byla usnášeníschopná. Místopředsedkyně Rady dále upřesnila, že hlasují jen řádní členové 
a členky a osoby s pověřením. 
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2. Schválení programu jednání  

Z. Jentschke Stőcklová představila program zasedání Rady a jelikož nebyly vzneseny žádné 
návrhy na doplnění či změny programu, dala hlasovat o tomto návrhu programu:  

Návrh programu jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů 

28. června 2017 od 13:00 hod. 

1. Úvod, zahájení jednání Rady Z. Jentschke Stőcklová 

2. Schválení programu jednání Z. Jentschke Stőcklová 

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

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

a) Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen 
a mužů 

E. Ferrarová 

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. Marvanová Vargová 

d) Výbor pro sladění pracovního, soukromého a 
rodinného života 

R. Kolínská 

e) Pracovní skupina k porodnictví M. Čermáková 

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

L. Hradecká 

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

T. Volf 

6. Dopady digitalizace trhu práce v souvislosti s rovností 
žen a mužů 

P. Haratyk, M. Čechová 

7. Výzvy v oblasti rovnosti žen a mužů v rámci OP 
Zaměstnanost 

zástupce/zástupkyně MPSV 

8. Informace o přípravě Univerzálního periodického 
přezkumu ČR 

J. Machačka 

9. Různé  
Z. Jentschke Stőcklová, 
diskuze 
 

 

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

 
3. Zpráva o plnění úkolů Rady a o činnosti sekretariátu  

Z. Jentschke Stőcklová požádala R. Šafaříka 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.  

Z. Jentschke Stőcklová poděkovala za představení činnosti Odboru a po krátké rozpravě 
navrhla přejít k dalšímu bodu programu. 
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4. Zpráva o činnosti výborů a pracovních skupin Rady  

Z. Jentschke Stőcklová nejprve stručně představila podněty výborů a pracovních skupin Rady, 
které budou Radě na tomto jednání předkládány, a poté 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. 2). 
 
(Během projednávání tohoto bodu se navýšil počet přítomných členek a členů Rady na 23.) 
 

a) Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů  

E. Ferrarová, místopředsedkyně Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů, 
shrnula činnost tohoto výboru za uplynulé období a představila podnět, kterým výbor navrhuje 
Radě, aby doporučila Ministerstvu financí vypracování aktualizované verze Metodiky 
rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů, a odůvodnila potřebnost této metodiky. 

Z. Jentschke Stőcklová poděkovala a otevřela rozpravu. Poté dala hlasovat o tomto návrhu 
usnesení: 

Rada vlády pro rovnost žen a mužů 

d o p o r u č u j e  vládě ČR, aby uložila ministru financí vypracovat aktualizovanou 
verzi Metodiky rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů, a do 31. prosince 2017 ji 
předložit vládě ČR k informaci a informovat o ni instituce podílející se na vytváření státního, 
krajských a obecních rozpočtů. 

O tomto usnesení proběhlo hlasování: pro 17, proti 1, zdržel/a se 5. Usnesení bylo přijato. 

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

J. Smiggels Kavková, předsedkyně Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice 
a rozhodovacích pozicích, uvedla, že tento výbor se věnoval v uplynulém období dvěma 
hlavním tématům – zastoupení žen ve vedení obchodních společností a dále Zprávě za rok 
2016 o naplňování Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích 
pozicích na léta 2016 – 2018 a Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující 
k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů 
v rozhodovacích pozicích, která se předkládá Radě na tomto jednání ke schválení. 

Z. Jentschke Stőcklová poděkovala a otevřela rozpravu. V rámci té byla dohodnuta úprava 
znění zmíněné zprávy, a to u plnění úkolu č. 12 ve smyslu „splněno“ s tím, že bude rovněž 
příslušně aktualizován závěr zprávy. Z. Jentschke Stőcklová poté dala hlasovat o tomto 
návrhu usnesení:  

Rada vlády pro rovnost žen a mužů 

s c h v a l u j e  Zprávu za rok 2016 o naplňování Akčního plánu pro vyrovnané 
zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018 a Doporučení Rady 
vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek 
pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích 

 
O tomto usnesení proběhlo hlasování: pro 21, proti 0, zdržel/a se 2. Usnesení bylo přijato.  

 
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 tento výbor se v uplynulém období věnoval plnění Akčního plánu prevence 
domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018, analýze latence výskytu 
domácího násilí a dále procesu ratifikace tzv. Instanbulské úmluvy. Na závěr představila 
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podnět výboru k návrhu novelizace trestního řádu, zákona o přestupcích a zákona o obětech 
trestných činů. Následovala rozprava. 

Z. Jentschke Stőcklová poté dala hlasovat o následujícím znění usnesení:  

Rada vlády pro rovnost žen a mužů  

d o p o r u č u j e   

a) Ministerstvu spravedlnosti novelizovat § 163 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád 

tak, aby nepodmiňoval stíhání trestného činu znásilnění souhlasem poškozené/ho 

v případech, kdy se jedná o znásilnění manželem/kou nebo partnerem/kou; 

b) Ministerstvu vnitra novelizovat § 7 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých 

přestupcích tak, aby nepodmiňoval vedení řízení o přestupku vedeného pro přestupky 

podle § 7 odst. 1 písm. b) a c) zákona o některých přestupcích souhlasem osoby blízké; 

c) Ministerstvu spravedlnosti novelizovat § 18 odst. 1 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech 

trestných činů tak, aby výslovně upravoval nepřípustnost dotazů vztahujících se 

k předchozím sexuálním vztahům a chování oběti. 

O tomto usnesení proběhlo hlasování: pro 20, proti 0, zdržel/a se 2. Usnesení bylo přijato.  

(Jednání opustil J. Fryč) 

 
d) Pracovní skupina k dotačnímu programu Podpora veřejně účelných aktivit 

nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů  

L.Hradecká shrnula průběh dotačního řízení a uvedla informace o proběhlém auditu (více viz 
prezentace č. 3 v příloze zápisu). M. Štěpánková uvedla, že dle aktuálních výsledků auditů nic 
nebrání tomu, aby dotace byly v krátké době vyplaceny.  

R. Kolínská vznesla otázku transparentnosti průběhu hodnocení a poskytování hodnotících 
posudků žadatelům, a dále otázku případného navýšení celkové alokace peněžních 
prostředků na tento dotační program. Následovala diskuze. 

J. Smiggels Kavková poté představila návrh usnesení, kterým by Rada ocenila to, že tento 
dotační titul již existuje a navrhla tento dotační titul dále zachovat.  

Z. Jentschke Stőcklová poté dala hlasovat o následujícím znění usnesení: 

Rada vlády pro rovnost žen a mužů  

b e r e  n a  v ě d o m í  Zprávu o vyhodnocení efektivnosti dotačního programu: Podpora 
veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů 
v roce 2016; 
 
d o p o r u č u j e  vládě ČR zachovat finanční alokaci tohoto dotačního programu pro rok 2018 
v minimálně stejné výši jako pro rok 2017; 
 
v y z ý v á  Úřad vlády ČR k přijetí opatření, které zajistí včasné proplácení dotací v termínu 
do 31. března tak, jak je uvedeno ve Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky 
č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv. 

 

O tomto usnesení proběhlo hlasování: pro 23, proti 0, zdržel/a se 0. Usnesení bylo přijato.  

 

e) Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života  

R. Kolínská, předsedkyně Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života, 
sdělila, že tento Výbor se v posledním období zabýval více tématu jazykových konotací 
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a významů některých českých slov v souvislosti s rovností žen a mužů. Výbor rovněž 
připravuje osvětovou akci pro oblast péče, konkrétně na přelomu listopadu a prosince 2017.  

Z. Jentschke Stőcklová následně otevřela rozpravu, žádný podnět tento výbor nepředložil. 

 
f) Pracovní skupina k porodnictví  

M. Čermáková, předsedkyně Pracovní skupiny k porodnictví, shrnula činnost pracovní skupiny 
v uplynulém období, resp. činnost jejích pracovních týmů, do kterých je primárně aktivita 
pracovní skupiny koncentrována. Uvedla, že jednání s klíčovým aktérem pracovní skupiny, 
kterým je Ministerstvo zdravotnictví, jsou v běhu a nadále je v tomto počítáno s intervencí 
sekretariátu Rady.  

V rámci rozpravy bylo dohodnuto, že veškeré relevantní přílohy podnětu pracovní skupiny 
budou dodatečně Radě zaslány.   

Z. Jentschke Stőcklová otevřela rozpravu. L. Neščáková navrhla rozdělit hlasování o podnětu 
na jednotlivé body/usnesení.  

O tomto návrhu proběhlo hlasování: pro 4, proti 10, zdržel/a se 9. Návrh nebyl přijat. 

Z. Jentschke Stőcklová dala následně hlasovat o celém usnesení v původně navrhovaném 
znění: 

Rada vlády pro rovnost žen a mužů  

d o p o r u č u j e  Ministerstvu zdravotnictví do půl roku od schválení usnesení vládou provést: 

a) revizi (včetně řádného provedení zhodnocení dopadů regulace) a případnou změnu 
právní úpravy Pracoviště porodní asistentky, kde jsou vedeny fyziologické porody (dále jen 
„porodní domy“) v prováděcích právních předpisech ve spolupráci se samostatnými porodními 
asistentkami a jejich profesními organizacemi a dalšími profesními organizacemi, a to 
na základě podkladů medicíny založené na důkazech a bezpečné zahraniční praxe, 
konkrétně: 

i. revizi a případnou změnu podmínky zajištění přítomnosti gynekologa-porodníka 
do 5 minut na pracovišti, nebo zvážení jejího nahrazení dostupností gynekologa-porodníka 
formou rady a pomoci prostřednictvím telefonu nebo elektronicky; 

ii. revizi znění podmínky provedení operace k ukončení porodu do 15 minut od zjištění 
komplikace tak, aby nevyvolávala pochybnosti o tom, jak tuto podmínku vykládat, aby bylo 
patrné, jak může být žadatelem o udělení oprávnění ke zřízení „porodního domu“ v praxi 
naplněna a nebylo na něj kladeno nepřiměřené břemeno. Je třeba přihlédnout 
ke Sjednocujícímu stanovisku Ministerstva zdravotnictví k výkladu podmínek ke zřízení 
zdravotnického zařízení porodní asistentky, kde jsou vedeny fyziologické porody ze dne 
19. 11. 2015, č. j. MZDR 70563/2015-1/PRO, dle kterého se interval 15 minut „vykládá tak, že 
se jedná o stanovení dojezdové doby ze zdravotnického zařízení porodní asistentky 
do zdravotnického zařízení jiného poskytovatele zdravotních služeb, který je oprávněn 
a schopen poskytnout specializovanou péči v oboru gynekologie a porodnictví pro řešení 
komplikací vzniklých při vedení porodu; 

iii. revizi a případnou změnu dalších požadavků na místnosti a vybavení porodního domu 
tak, aby odpovídaly skutečným a odůvodněným potřebám pro tento druh zdravotní služby; 

b) ve spolupráci se zainteresovanou odbornou veřejností, včetně zástupkyň profesních 
organizací samostatných porodních asistentek, a na základě zahraniční osvědčené praxe 
analyzovat, zda a případně jaké léčivé přípravky jsou nezbytné pro poskytnutí odborné první 
pomoci a výkonů nezbytných k záchraně života nebo zdraví v souvislosti s porodem, 
a analyzovat, které z nich je schopna na základě své kvalifikace použít porodní asistentka, 
a zda, případně jak, lze s přihlédnutím k odborným (medicínským a jiným) kritériím indikaci 
léčivých přípravků nebo jejich podávání prosadit u porodních asistentek; 
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c) ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a zainteresovanou odbornou veřejností, 
včetně zástupkyň profesních organizací samostatných porodních asistentek, analyzovat, zda 
a jakým způsobem může být péče porodních asistentek v porodních domech a jí 
předcházející v těhotenství a navazující péče v šestinedělí začleněna do systému veřejného 
zdravotního pojištění tak, aby tato péče byla pro ženy cenově dostupnou variantou při 
udržitelnosti financování tohoto segmentu péče a nezvyšování neopodstatněných nároků na 
systém veřejného zdravotního pojištění; 

d) podpořit (např. formou osvěty, metodickou či právní podporou) pilotní projekt 
porodního domu včetně analýzy možností vyhodnocování kvality a bezpečí péče, například se 
zapojením Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR; 

e) předložit revize výše uvedených podmínek a požadavků, resp. uvedených vyhlášek 
k informaci Radě vlády pro rovnost žen a mužů bezprostředně po jejich provedení. 

O tomto usnesení proběhlo hlasování: pro 17, proti 1, zdržel/a se 4. Usnesení bylo přijato.  

(Jednání opustila B. Marvánová Vargová) 

 
5. Prezentace činnosti MZV za účelem plnění Vládní strategie pro rovnost žen a mužů 

v ČR na léta 2014 - 2020  

T. Volf představil činnost Ministerstva zahraničních věcí v oblasti rovnosti žen a mužů (viz 
příloha č. 4 zápisu). M. Račoková doplnila prezentaci o agendu sdružení rodinných 
příslušníků MZV.  

Z. Jentschke Stőcklová poděkovala za prezentaci a otevřela diskuzi. V. Šprincová uvedla, že 
v rámci analýzy, kterou provedl Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů, 
vyšlo najevo, že se příliš často neschází pracovní skupina MZV k rovnosti žen a mužů. Dále 
byl vznesen požadavek na informace o činnosti resortu směrem ven – např. v souvislosti 
s diplomatkami. B. Jonitová připomněla, že není dodržována osnova pro prezentaci resortů již 
dříve schválená Radou. T. Pavlas doplnil, že do budoucna by se resorty neměly při svých 
prezentacích omezovat pouze na informace o dětských skupinách.  

 
6. Dopady digitalizace trhu práce v souvislosti s rovností žen a mužů  

P. Haratyk z Oddělení strategií a trendů EU Úřadu vlády ČR prezentoval nové formy 
zaměstnávání v souvislosti s aktuální čtvrtou průmyslovou revolucí, digitalizací trhu práce 
a rovností žen a mužů. (Více viz prezentace v příloze č. 5 zápisu.) 

M. Čechová představila činnost a význam neziskové organizace Czechitas v souvislosti 
s podporou zapojení dětí, dívek a žen do IT oborů. (Více viz prezentace v příloze č. 6 zápisu.) 

(Jednání opustila R.Kolínská.) 

 
7. Výzvy v oblasti rovnosti žen a mužů v rámci OP Zaměstnanost  

A. Šeredová Purschová z Ministerstva práce a sociálních věcí představila aktuální informace 
o výzvách relevantních k podpoře rovnosti žen a mužů v rámci prioritní osy 1.2. V jednání je 
potenciální znovuvyhlášení výzvy k naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů 
v České republice na léta 2014 – 2020 (dále jako „Vládní strategie“), kde zůstalo nevyčerpáno 
200 mil. Kč. 

Aktuální harmonogram výzev je k nalezení na www.esfcr.cz, do konce roku 2017 bude již 
vyhlášena pouze výzva na podporu dětských skupin. V prvním čtvrtletí 2018 se plánují znovu 
vypsat výzvy 61 a 62, týkající se snižování rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce. 

Z. Jentschke Stőcklová vyzvala k rozpravě. L. Viktorinová požádala, aby ÚV ČR a MPSV 
zapojilo resortní koordinátorky a koordinátory do diskuze o znovuvyhlášení výzvy 
k implementaci Vládní strategie. 
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8. Informace o přípravě Univerzálního periodického přezkumu ČR  

Z. Jentschke Stőcklová uvedla tento bod s tím, že podklady k němu šly Radě písemně spolu 
s pozvánkou na jednání. Navrhla tedy, aby představení tohoto bodu neproběhlo, a proběhla 
k němu pouze případná diskuze. 

J. Smiggels Kavková uvedla, že do vypořádání Národní zprávy České republiky pro třetí 
cyklus Univerzálního periodického přezkumu 2013 – 2017 nebyly zahrnuty 
doporučení/připomínky neziskového sektoru týkající se nucených sterilizací. R. Šafařík doplnil, 
že ne všechny připomínky bylo možné do zprávy zapracovat s ohledem na to, že má jít 
o pozitivní prezentaci činnosti ČR v oblasti lidských práv. (Zpráva viz příloha č. 7 zápisu)  
 

9. Různé  

Z. Jentschke Stőcklová vyzvala k příspěvkům do bodu Různé. F. Nestával vznesl opět podnět 
k tomu, aby Ministerstvo průmyslu a obchodu bylo zastoupeno v Radě. R. Šafařík reagoval 
s tím, že tuto věc má sekretariát Rady do budoucna na paměti, ale v tomto volebním období 
a funkčním období Rady se již nepodaří složení Rady přestrukturovat. 

L. Neščáková poděkovala sekretariátu Rady za tvorbu Standardu pozice resortní 
koordinátorky/koordinátora rovnosti žen a mužů, a přidala podnět k tomu, aby výběrová řízení 
na tuto pozici nebyla omezována vzděláním v humanitním směru. R. Šafařík reagoval s tím, 
že omezení oborem ve Standardu nakonec pravděpodobně nebude.   

Z. Jentschke Stőcklová poděkovala přítomným za účast a jednání Rady ukončila. 
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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 a plány práce výborů a pracovní skupiny 
 
Příloha č. 3 
Prezentace k Dotačnímu programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových 
organizací v oblasti rovnosti žen a mužů 
 
Příloha č. 4 
Prezentace činnosti MZV v oblasti rovnosti žen a mužů 
 
Příloha č. 5 
Prezentace na téma vlivu digitalizace na trh práce v kontextu rovnosti žen a mužů 
 
Příloha č. 6 
Prezentace činnosti Czechitas 
 
Příloha č. 7 
Národní zpráva České republiky pro druhý cyklus Univerzálního periodického přezkumu 2013 
– 2017 
 
Příloha č. 8 
Zvukový záznam jednání – odstraněn dne 9. července 2018 z důvodu nabytí účinnosti 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
 

 

Souhrn úkolů sekretariátu Rady: 

 

 Sekretariát rozešle členkám a členům Rady veškeré relevantní přílohy, které se týkají 
podnětu Pracovní skupiny k porodnictví  

Zodpovídá: Sekretariát Rady 

Termín: Spolu se zasláním zápisu  

 
 
 
V Praze dne 28. června 2017 
Zapsala: Monika Skopalová 
 
 
 
 
 
 
Schválila:  
 

Z. Jentschke Stőcklová, místopředsedkyně Rady 


