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Záznam z jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen „Rada“) 
konaného dne 8. prosince 2015 
 
Tento zápis 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 záznamu byl odstraněn zvukový záznam. 
 
Místo a čas konání: Lichtenštejnský palác, Hnědý sál  
Úřad vlády České republiky, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1 
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:  Ivana Skuhrovcová  

MZE 

2.  Marie Čermáková Sociologický ústav AV 

3.  Jiří Dienstbier (předseda Rady) MLP 

4.  Vladimíra Drbalová 
Zástupkyně:  Marta Blízková  

Svaz průmyslu a dopravy 

5.  Petr Gajdušek 
Zástupce: Jaroslav Knot 

MZV 

6.  Petra Havlíková NESEHNUTÍ 

7.  Zuzana Jentschke Stőcklová 
zástupkyně: Jana Maláčová 

MPSV 

8.  Jiří Kaucký 
Zástupce: Josef Dolínek 

MV 

9.  Rut Kolínská Síť mateřských center 

10.  Jindřiška Krpálková ProDialog 

11.  Libuše Neščáková MF 

12.  Zuzana Ondrůjová KVOP 

13.  Zdeňka Pikešová MMR 

14.  Radek Policar 
Zástupkyně: Petra Markovičová 

MZD 

15.  Marek Rojíček 
Zástupce: Daniel Chytil 

ČSÚ 

16.  Helena Skálová Gender Studies 

17.  Irena Smetáčková Pedagogická fakulta UK 

18.  Jana Smiggels Kavková Česká ženská lobby 

19.  Iva Šmídová FSS MU 

20.  Pavla Špondrová 
Zástupce: Tomáš Pavlas 

Otevřená společnost 

21.  Veronika Šprincová  Fórum 50 % 
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Omluvené/í členky a členové: 
 

 Jméno a příjmení členky/člena Instituce 

1.  Jana Chržová Český svaz žen 

2.  Martin Jára Liga otevřených mužů 

3.  Jan Lišák MSP 

4.  Dana Machátová zástupkyně odborů v RHSD 

  
Hostky a hosté: 
 

 Jméno a příjmení hostky/hosta Instituce 

1.  Eva Ferrarová MV 

2.  Hana Frýdová MŠMT 

3.  Vladimíra Herčíková MSP 

4.  Jitka Kolářová Jako doma 

5.  Veronika Kramaříková  ÚV - VVI 

6.  Zuzana Kříčková Jako doma 

7.  František Nestával MPO 

8.  Šeredová Purschová Adéla  MPSV 

9.  Lucie Viktorinová MPSV 

10.  Markéta Vohralíková  MZV 

 
Sekretariát Rady (Oddělení rovnosti žen a mužů): Andrea Baršová, Miroslava Čechová, 
Lenka Grünbergová, Radan Šafařík, 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 Rada má jednu novou členku za kancelář veřejné ochránkyně 
práv, kterou je paní Zuzana Ondrůjová. Novým členem je také Stanislav Štech, náměstek 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Posledním novým členem je Radek Policar, 
náměstek ministra zdravotnictví. Shrnul, že k dnešnímu dni má Rada 28 členek a členů.  
 
Informoval, že je přítomno 17 členů a členek, či osob s pověřením zastupovat. Rada je 
usnášeníschopná. Doplnil, že jednání Rady je zaměřeno tematicky na oblast genderově 
podmíněného násilí, neboť právě probíhá 16 dnů aktivizmu proti násilí páchanému na ženách.  
 
 

22.  Stanislav Štech 
Zástupce: Petr Pavlík 

MŠMT 

23.  Michal Uhl FSV UK, Praha 2 

24.  Petr Vančura 
Zástupkyně: Bronislava Jonitová 

MO 
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2. Schválení programu jednání (čas 00:03:49) 
 
J. Dienstbier dal po absenci námitek hlasovat o tomto návrhu programu jednání: 
 

Návrh programu jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů 
8. prosince 2015 od 9:00 

1. Úvod, zahájení jednání Rady J. Dienstbier 

2. Schválení programu jednání J. Dienstbier 

3. Zpráva o plnění úkolů Rady a o činnosti sekretariátu 
J. Dienstbier, 
L. Zachariášová, diskuse 

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

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

J. Smiggels Kavková 

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

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

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

6. Nominace do monitorovacích výborů L. Zachariášová, diskuse 

7. Projednání Souhrnné zprávy za rok 2014 o plnění Národního 
akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011-2014 

R. Šafařík,  
J. Krpálková, diskuse 

8. Prezentace činnosti MPSV v oblasti rovnosti žen a mužů 
Zástupce / zástupkyně 
MPSV, diskuse 

9. Představení Genderové expertní komory V. Šprincová, diskuse 

10.  Prezentace neziskové organizace Jako doma 
Zástupce / zástupkyně 
organizace Jako doma 

11.  Různé J. Dienstbier, diskuse 

 
Na jednání Rady dorazila B. Jonitová. Počet osob s hlasovacím právem vzrostl na 18. 
 
O návrhu programu proběhlo hlasování: pro 18, proti 0, zdržel/a se 0. Návrh byl přijat. 
(čas 00:04:10) 
 
3. Zpráva o plnění úkolů Rady a o činnosti sekretariátu (čas 00:04:45) 
 
L. Zachariášová shrnula informace o plnění úkolů Rady a o činnosti sekretariátu. Sekretariát 
splnil k dnešnímu dni úkol, kdy na jednání Rady pozval zástupkyně neziskové organizace 
Jako doma, které budou informovat o své činnosti. Co se týká dalšího úkolu, podle kterého 
se sekretariát měl sejít s předsedkyní Pracovní skupiny k porodnictví a jejími dalšími zástupci 
a zástupkyněmi, informovala, že i přes intenzivní snahu se sejít, se vzhledem k časové 
zaneprázdněnosti všech stran nepodařilo najít společný termín pro setkání. Schůzka je 
předběžně plánována na první polovinu ledna příštího roku. Podrobná zpráva o činnosti 
sekretariátu Rady je shrnuta v příloze č. 1 tohoto zápisu.   
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Na jednání Rady dorazili I.Smetáčková, P.Pavlík a J.Krpálková. Počet osob s hlasovacím 
právem vzrostl na 21. 
 
4. Zpráva o činnosti výborů a pracovních skupin (čas 00:10:50) 
 
J. Dienstbier otevřel bod č. 4 ke zprávě o činnosti výborů a pracovních skupin. Informoval, že 
v mezidobí od posledního zasedání Rady proběhla jednání výborů a pracovní skupiny, která 
dnes představí svou činnost ve vztahu k tematickému zaměření Rady. Podrobné informace 
o činnosti výborů a pracovních skupin jsou shrnuty v příloze č. 2 tohoto zápisu.      
 
a) Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích (dále 
jako „Výbor pro vyrovnané zastoupení“) 
 
(čas 00:11:40) 
Informaci o činnosti z Výboru pro vyrovnané zastoupení představila J. Smiggels Kavková. 
Dále podrobně představila připravený podnět týkající se požadavku na předložení Akčního 
plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2015 – 2017 
a Podnětu Rady k uplatňování Strategie „+1“ na nejbližší jednání vlády ČR.  
 
J. Dienstbier doplnil, že se sešel se zástupci a zástupkyněmi Byznysu pro společnost 
v listopadu tohoto roku, neboť zaznamenal výrazné námitky proti současné podobě Akčního 
plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2015 - 2017. 
Tyto námitky považuje za nezbytné vypořádat, a proto dal Byznysu pro společnost možnost 
uplatnit je písemně. 
 
Na jednání Rady dorazil D. Chytil. Počet osob s hlasovacím právem vzrostl na 22. 

 
J. Dienstbier doplnil, že předpokládá, že oba materiály bude možné předložit vládě v únoru 
2016. Následně otevřel diskusi. Po ukončení diskuse dal hlasovat o návrhu usnesení Rady 
v tomto znění:  
  
Rada vlády pro rovnost žen a mužů vyzývá ministra pro lidská práva, rovné příležitosti 
a legislativu k předložení 

i. Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích 
pozicích na léta 2015 - 2017 a Podnětu Rady k uplatňování Strategie „+1“ bez zbytečného 
odkladu do meziresortního připomínkového řízení, 

ii. Podnětu Rady k uplatňování Strategie „+1“ na jednání vlády ČR 
bezprostředně po vypořádání meziresortního připomínkového řízení tak, aby tento podnět 
bylo možné předložit nezávisle na předložení Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen 
a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2015 - 2017. 

 
O usnesení proběhlo hlasování: pro 21, proti 0, zdržel/a se 1. Návrh byl přijat. 
(čas 00:18:50) 
 
b) Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách (dále jako „Výbor pro prevenci DN“) 
 
(čas 00:19:15) 
J. Krpálková informovala o činnosti Výboru pro prevenci DN. Dále podrobně představila 
předkládaný podnět. J. Dienstbier otevřel rozpravu (čas 00:24:25). Po ukončení diskuze dal 
hlasovat o návrhu usnesení Rady v tomto znění: 
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Rada vlády pro rovnost žen a mužů doporučuje Ministerstvu vnitra, 
i.  aby dotační program „Prevence sociálně patologických jevů“ pro další období 

zaměřilo na práci s násilnou osobou v případech domácího násilí; 

ii. ve spolupráci s Ministerstvem financí navýšení finanční alokace dotačního 
programu „Prevence sociálně patologických jevů“ pro další období alespoň na 5 mil Kč. 

 
O usnesení proběhlo hlasování: pro 21, proti 0, zdržel/a se 1. Návrh byl přijat. 
(čas 00:28:00) 
 
c) Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů 
 
(čas 00:28:55) 
I. Šmídová představila aktuální stav zprávy Muži a násilí. J. Dienstbier otevřel rozpravu, 
do které se nikdo nepřihlásil. J. Dienstbier ukončil tento bod jednání. 
 
Na jednání Rady dorazila P. Markovičová. Počet osob s hlasovacím právem vzrostl na 23. 
 
5. Informace o agendě vztahující se k EU (čas 00:31:00) 
 
R. Šafařík představil informace o agendě vztahující se k EU. Informoval o návštěvě delegace 
Evropského institutu pro genderovou rovnost (dále jako „EIGE“) v Praze, která proběhla 
18. a 19. listopadu 2015. Dále hovořil o závěrech Rady EU k rovnosti žen a mužů v oblasti 
rozhodování, schválených na jednání Rady EPSCO dne 7. prosince 2015. Informoval 
o stavu návrhu směrnice o genderové vyváženosti ve vedení obchodních společností, která 
byla rovněž předmětem jednání Rady EPSCO dne 7. prosince 2015. Nakonec informoval 
o strategické iniciativě pro rovnost žen a mužů v EU na léta 2016 – 2019, která je 
v současné podobě pouze právně nezávazným dokumentem. Podrobné informace jsou 
součástí č. 3 tohoto zápisu. 
 
J. Dienstbier otevřel rozpravu. (čas 00:37:55) 
 
Na jednání Rady dorazila J. Maláčová. Počet osob s hlasovacím právem vzrostl na 24. 
 

Nominace do monitorovacích výborů (čas 00:38:00) 
L. Zachariášová informovala, že ačkoli není běžné informovat Radu o nominaci 
do monitorovacích výborů, považuje za důležité seznámit členy a členky s nominací za Radu 
do Operačního programu Zaměstnanost, Operačního programu Vývoj, výzkum, vzdělávání 
a Operačního programu Praha pól růstu. 
 
J. Dienstbier otevřel rozpravu. (čas 00:43:55) Po ukončení diskuze dal hlasovat o návrhu 
usnesení Rady v tomto znění: 
 
Rada vlády pro rovnost žen a mužů bere na vědomí nominaci 

i. Rut Kolínské jako členky Monitorovacího výboru Operačního programu Zaměstnanost 
a nominaci Lucie Zachariášové jako její alternátky; 

ii. Ireny Smetáčkové jako členky Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, 
vývoj, vzdělávání a nominaci Radana Šafaříka jako jejího alternáta;  

iii.  Heleny Skálové jako členky Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól 
růstu a nominaci Tomáše Strouhala jako jejího alternáta.  

 
O usnesení proběhlo hlasování: pro 22, proti 0, zdržel/a se 2. Návrh byl přijat. 
(čas 00:52:50) 
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6. Projednání Souhrnné zprávy za rok 2014 o plnění Národního akčního plánu 
prevence domácího násilí na léta 2011-2014 

 
J. Dienstbier otevřel bod č. 7 a předal slovo R. Šafaříkovi, který informoval o průběhu 
přípravy zprávy a dále podrobněji představil její obsah. J. Krpálková doplnila, že Výbor 
pro prevenci DN dlouhodobě vede komunikaci s MPSV o tom, jak by měly vypadat sociální 
služby ve vztahu k domácímu násilí. K tomuto bodu dále proběhla diskuse. (čas 00:59:55) 
Souhrnná zpráva za rok 2014 o plnění Národního akčního plánu prevence domácího násilí 
na léta 2011-2014 je přílohou č. 4 tohoto zápisu. 
 
J. Dienstbier dal po ukončení diskuze hlasovat o návrhu usnesení Rady v tomto znění:  
 
Rada vlády pro rovnost žen a mužů schvaluje Souhrnnou zprávu za rok 2014 o plnění 
Národního akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011 – 2014. 
 
O usnesení proběhlo hlasování: pro 24, proti 0, zdržel/a se 0. Návrh byl přijat. 
(čas 01:11:25) 
 

 
7. Prezentace činnosti resortů v oblasti rovnosti žen a mužů (čas 01:12:00) 

 
Za MPSV vystoupila J. Maláčová s prezentací o činnosti resortu v oblasti rovnosti žen 
a mužů (čas 01:12:43). Prezentace je přílohou č. 5 zápisu. A. Šeredová Purschová (čas 
01:26:50) poté informovala přítomné o vyhlášených výzvách v Operačním programu 
Zaměstnanost, jehož řídícím orgánem je MPSV. J. Dienstbier následně otevřel rozpravu (čas 
01:38:55).  
 
Odešel J. Dienstbier, který předtím pověřil řízením jednání Rady M. Štěpánkovou. Počet 
osob s hlasovacím právem klesl na 23. 
 
M. Štěpánková požádala zástupce a zástupkyně nestátních neziskových organizací 
o zpracování seznamu konkrétních problematických bodů, které vnímají v otázce 
Operačního programu Zaměstnanost a případně u jeho konkrétních výzev. Na další jednání 
budou pozvaní metodici a metodičky tohoto operačního programu a případně osoby 
zodpovědné za tento operační program jako celek k prodiskutování těchto bodů.   
 
8. Představení Genderové expertní komory (čas 02:14:50) 

 
V. Šprincová představila činnost Genderové expertní komory. Mimoto informovala 
o možnostech vstupu do Genderové expertní komory a sdělila, že Genderová expertní 
komora je otevřená přijímat další členy a členky. Prezentace je přílohou č. 6 zápisu. 
 
9. Prezentace neziskové organizace Jako doma (čas 02:24:30) 

 
J. Kolářová a Z. Kříčková představily činnost neziskové organizace Jako doma. Prezentace 
je přílohou č. 7 tohoto zápisu. 
 
10. Různé (čas 02:35:50)  

 
M. Čermáková sdělila, že na mnoha jednáních Rady se vyskytla otázka zálohovaného 
výživného. Doporučila, aby byl/a na další jednání pozván/a zástupce či zástupkyně 
Ministerstva spravedlnosti, aby Radu seznámil/a s aktuálním vývojem a stavem této otázky.  
 
Přílohy zápisu: 
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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 
Souhrnná zpráva za rok 2014 o plnění Národního akčního plánu prevence domácího násilí 
na léta 2011-2014 
 
Příloha č. 5 
Prezentace o činnosti MPSV 
 
Příloha č. 6 
Prezentace Genderové expertní komory 
 
Příloha č. 7 
Prezentace neziskové organizace Jako doma 
 
Příloha č. 8 
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: 
 

 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;  
 

 Zástupci a zástupkyně nestátních neziskových organizací zpracují do dalšího jednání 
seznam konkrétních problematických bodů, které vnímají v otázce Operačního 
programu Zaměstnanost a případně u jeho konkrétních výzev. Sekretariát Rady 
na další jednání pozve metodiky a metodičky tohoto operačního programu a případně 
osoby zodpovědné za tento operační program jako celek k prodiskutování těchto 
bodů.   
Zodpovídají: Zástupci a zástupkyně nestátních neziskových organizací, Sekretariát 
Rady 

 Termín: Příští jednání Rady;  
 

 Sekretariát Rady na další jednání Rady pozve zástupce či zástupkyni Ministerstva 
spravedlnosti, aby Radu seznámil/a s aktuálním vývojem a stavem otázky 
zálohovaného výživného.  

 Zodpovídá: Sekretariát Rady 
 Termín: Příští jednání Rady;  
 
  
 
 
V Praze dne 8. prosince 2015  
 
Zapsala: Miroslava Čechová 
 
 
 
Schválil:  
 

J. Dienstbier, předseda Rady 
 


