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

konaného dne 20. února 2020 

 

Místo a čas konání: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1, 

Zasedací místnost Starý tiskový sál, 14:00 – 18:00 

 

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

 Jméno a příjmení členky/člena Instituce 

1. Marie Čermáková SOÚ AV ČR 

2. Martina Děvěrová MPO 

3. 
Michael Forman 
Zástupkyně: Skuhrovcová Ivana 

MZe 

4. Jindřich Fryč MŠMT 

5. Havlíková Petra NESEHNUTÍ 

6. Chržová Jana Český svaz žen 

7. 
Jiří Kaucký 
Zástupkyně: Simona Bílá Srníková 

MV 

8. Eliška Kodyšová (místopředsedkyně Rady) ČŽL 

9. Rut Kolínská Síť pro rodinu 

10. Markéta Kos Mottlová Fórum 50% 

11. 
Jan Lišák 
Zástupkyně: Dolejšová Lenka 

MSp 

12. Branislava Marvánová Vargová nezávislá odbornice 

13. Zdeněk Novák MK 

14. Tomáš Pavlas Otevřená společnost 

15. Zdeňka Pikešová MMR 

16. Radek Policar MZd 

17. 
Marek Rojíček 
Zástupce: Marek Řezanka 

ČSÚ 

18. Helena Skálová Gender Studies 

19. Irena Smetáčková PedF UK 

20. 
Radka Sokolová 
Zástupkyně: Šárka Homfray 

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 

21. 
Miloslav Stašek 
Zástupkyně: Doboszová Světlana 

MZV 

22. 
Iva Šmídová 
Zástupkyně: Řepová Michaela 

FSS MU 

23. 
Karel Tyll 
Zástupce: Jan Kožíšek 

MF 



Úřad vlády České republiky 
Odbor rovnosti žen a mužů  

 

2 
 

24. 
Petr Vančura 
Zástupce: František Kubalík 

MO 

25. Helena Válková (místopředsedkyně Rady) 
zmocněnkyně vlády pro lidská 
práva 

 

Omluvené/í členky a členové: 

 Jméno a příjmení členky/člena Instituce 

1. Andrej Babiš Předseda vlády 

2. Renáta Berkyová Slovo 21 

3. Vladimíra Drbalová Svaz průmyslu a dopravy 

4. Josef Petr Liga otevřených mužů 

5. Michal Uhl Nezávislý odborník 

 

Hostky a hosté: 

 Jméno a příjmení hostky/hosta Instituce 

1. Bláhová Ivana  

2. Caithamlová Aneta MŠMT 

3. Honelová Michaela MV 

4. Jahodová Dita MPSV 

5 Majerčíková Aneta Pracovní skupina k porodnictví 

6. Maufras Černohorská Vanda ČŽL 

7. Novotná Lucie MPO 

8. Novotný Tomáš MPSV 

9. O´Sullivan Miloslava Ústav mezinárodních vztahů 

10. Strobach Vít MD 

11. Šimková Dagmar MSp 

12. Škorpilová Adéla MZV 

13. Šmídová Alena MŽP 

14. Štýbrová Martina MPSV 

15. Šváchová Barbora MSp 

16. Švarcová Markéta Sociologický ústav AVČR 

17 Tenglerová Hana NKC gender a věda 

18. Uhlířová Zdeňka MF 

19. Viktorinová Lucie MŠMT 

20. Vlachová Ilona MD 
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Sekretariát Rady (Odbor rovnosti žen a mužů, dále jako „Odbor“): Radan Šafařík, Petra 
Kalenská, Lucie Hradecká, Petra Kaprová, Michal Pavlíček, Petra Pichaničová, Petr 
Šnokhous, Nikola Viktorinová, Tereza Zvolská.  

 

1.  Úvod, schválení programu 

H. Válková zahájila jednání Rady. Ke dni jednání tvořilo Radu 30 členů a členek. H. Válková 

oznámila, že je Rada v počtu přítomných 25 usnášeníschopná. Vzhledem k náročnosti a délce 

plánovaného jednání navrhla, aby byla v polovině jednání zařazena přestávka. Informovala, 

že zatím nebyli jmenováni noví zástupci/zástupkyně MPSV a Kanceláře veřejného ochránce 

práv. Dále připomněla, že za rezorty by se měli účastnit zástupci a zástupkyně na úrovni 

náměstků/náměstkyň či státních tajemníků/státních tajemnic.  

H. Válková dále informovala, že v rámci bodu Různé v případě zájmu otevře diskusi o nedávné 

mediální kauze související s jejím odborným článkem o ochranném dohledu.  

Program byl schválen v následující podobě: 

 
O programu proběhlo hlasování:  

pro: 25, proti: 0, zdržel/a se: 0 

Program byl přijat. 

R. Šafařík v úvodu informoval, že jednání se nezúčastní předseda Rady, nicméně tato 

nepřítomnost je v souladu se statutem Rady, neboť jeho účast je povinná na alespoň dvou 

zasedáních za rok. R. Šafařík  dále uvedl, že z jednání je, za účelem zápisu, pořizován 

zvukový záznam, který nebude zveřejněn a po pořízení zápisu bude smazán.   

1. Úvod, schválení programu 
předseda / 
místopředsedkyně Rady 

2. Informace o činnosti sekretariátu Rady a plnění úkolů sekretariát Rady 

a) Úkoly a činnost sekretariátu sekretariát Rady 

b) Plnění usnesení Rady 
sekretariát Rady, členky 
a členové Rady 

c) Aktuální stav přípravy ratifikaci Istanbulské úmluvy sekretariát Rady 

3. Činnost a podněty výborů a pracovních skupin Rady 
zástupkyně / zástupci 
výborů a pracovních 
skupin, diskuse 

a) Podnět k důslednému dodržování § 118 odst. 4 písm. l) 
zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu 
(reportovací povinnost o uplatňování politiky rozmanitosti) 

M. Kos Mottlová 

b) Podnět k podpoře kojení (Pracovní skupina k porodnictví) A. Majerčíková 

c) Podpora rovnosti žen a mužů v OPZ+ a OPJAK 
I. Smetáčková, zástupce/ 
zástupkyně MPSV a 
MŠMT 

4. Příprava Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030 sekretariát Rady 

5. Různé 
členky a členové Rady, 
diskuse 
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2.  Informace o činnosti sekretariátu Rady a plnění úkolů 

a. Úkoly a činnost sekretariátu 

R. Šafařík v rámci shrnutí úkolů informoval, že podrobné informace o plnění úkolů jsou 

uvedeny v podkladech. Sekretariát Rady (dále jako „Sekretariát“) měl za úkol uspořádat 

schůzku s premiérem a předsedou Rady k Istanbulské úmluvě. Schůzka proběhne 

až v závislosti na projednávání dokumentu vládou ČR. Dále měl Sekretariát za úkol zpracovat 

statistiky týkající se násilí na ženách. Tento úkol byl splněn a předložen.  

Podnět ke kojení byl zařazen na probíhající jednání, i tento úkol byl tedy splněn. Vstupní 

analýza Gender a zdraví byla rozeslána, včetně průvodního komentáře Sekretariátu. Radě 

bylo zasláno revidované znění překladu Istanbulské úmluvy. Od posledního jednání se sešly 

všechny výbory a pracovní skupiny Rady.  

V příštích měsících bude předloženo několik materiálů do mezirezortního připomínkového 

řízení, např. Sedmá periodická zpráva o plnění Úmluvy OSN o odstranění všech forem 

diskriminace žen, Zpráva za rok 2019 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově 

podmíněného násilí na léta 2019 – 2022 (do konce června), Zpráva o rovnosti žen a mužů 

za rok 2019 (konec dubna), Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030  (dále jako 

„Strategie 2021+“). R. Šafařík poděkoval rezortům za součinnost při zasílání podkladů.  

Aktuálně byl schválen projekt z Norských fondů. Rada bude o projektu a jeho plnění průběžně 

informována.  

H. Válková v návaznosti na plnění úkolů doplnila, že pan premiér je průběžně o vývoji 

ve vztahu k ratifikaci Istanbulské úmluvy informován a zahájila rozpravu. 

T. Pavlas požádal, aby byl na další zasedání Rady pozván nový Veřejný ochránce práv 

Stanislav Křeček.  

H. Válková informovala, že se s novým ochráncem sešla u příležitosti jeho jmenování. S tímto 

požadavkem se na ni obrátila rovněž Rada vlády pro záležitosti romské menšiny. Uvedla, 

že očekává, že tento požadavek vzejde i z dalších rad vlády ČR.  

H. Válková se dotázala, zda by byl zájem, aby se setkání zúčastnila celá Rada, nebo jen 

zástupci a zástupkyně občanské společnosti.  

T. Pavlas uvedl, že setkání by mělo proběhnout s celou Radou, v rámci pravidelného jednání.  

T. Pavlas se dále dotázal na usnesení Rady, ve kterém doporučila navýšit alokaci dotačního 

programu Úřadu vlády ČR (dále jako „ÚV ČR“) pro NNO působící v oblasti rovnosti žen 

a mužů.  

R. Šafařík informoval, že letošní rozpočet počítá alokací dotačního programu ve výši 2 milionů 

Kč, přičemž na základě žádosti zmocněnkyně vlády pro lidská práva došlo k navýšení 

o 2 miliony Kč z rozpočtu ÚV, celkově tedy budou vyplaceny 4 miliony Kč.  

Na základě usnesení navrhoval ÚV částku 7 mil. Kč, tu se ale nepodařilo vyjednat. Aktuálně 

probíhá zahájení příprav rozpočtu na další rok.  
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T. Pavlas navrhl přijmout nové usnesení, které by doporučovalo navýšit alokaci dotačního 

programu na rok 2021 na 7 mil. Kč.  

R. Kolínská navázala s připomínkou, že ani požadovaných 7 mil. Kč není dostačující, proto 

by měl být navýšen požadavek adekvátně pro potřeby projektů. 

E. Kodyšová podpořila požadavek na navýšení dotace alespoň na 7 mil. Kč. 

H. Válková navrhla formulovat usnesení tak, aby bylo realistické, tedy např. „alespoň 7 mil. Kč“ 

tak, aby mělo možnost projít.  

J. Kožíšek uvedl, že Ministerstvo financí neurčuje konkrétní částky na konkrétní položky ÚV. 

Je na ÚV, aby potřebnou částku rozpočtoval, neboť je to v jeho kompetenci. 

M. K. Mottlová upozornila, že bylo opakovaně přislíbeno, že částka alokovaná na podporu 

neziskových organizací bude mít pozitivní vývoj a bude docházet k navyšování částky, 

to se však nestalo.  

T. Pavlas doplnil, že v rámci sestavování Strategie 2021+ se pracovní skupina shodla 

na potřebě navýšit alokaci na 10 mil. Kč. Navrhl proto následující usnesení: 

Rada vlády pro rovnost žen a mužů doporučuje Úřadu vlády ČR, aby v rámci přípravy 

státního rozpočtu na rok 2021 zajistil alokaci dotačního programu Podpora veřejně 

prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů 

ve výši 10 mil. Kč. 

 

O usnesení proběhlo hlasování: 

pro: 23, proti: 0, zdržel/a se: 2 

Usnesení bylo přijato. 

Š. Homfray se dotázala na ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 190 týkající 
se odstranění násilí a obtěžování při práci. V souvislosti s podněty směrovanými k MPSV 
navrhla zařazení bodu na příští jednání.  

R. Šafařík uvedl, že MPSV požádalo Odbor o součinnost při přípravě podkladu k dotčené 
úmluvě. Do příštího jednání by měly být k dispozici první výstupy, např. analýzy připravenosti 
ČR k ratifikaci. Úmluva je podobná v některých rysech Istanbulské úmluvě (mimo jiné proto, 
že definuje genderově podmíněné násilí), ale týká se specificky oblasti práce. Bod bude 
zařazen na program příštího jednání. 

b.   Plnění usnesení Rady  

R. Šafařík stručně shrnul usnesení přijatá na minulých jednáních Rady a konstatoval, 
že z důvodu nepřítomnosti (resp. nejmenování) nové členky Rady za MPSV bude 
vyhodnocení těchto usnesení provedeno na příštím jednání Rady. 
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c. Aktuální stav přípravy ratifikaci Istanbulské úmluvy 
 

R. Šafařík krátce informoval, že aktuálně probíhá mezirezortní připomínkové řízení k návrhu 

na ratifikaci Istanbulské úmluvy, které bude trvat do 24. 2. 2020. Do doby jednání Rady 

se vyjádřily dva subjekty, a to Ministerstvo financí a Kancelář prezidenta republiky.  

H. Válková informovala, že jednání o přípravě materiálu k návrhu ratifikace probíhalo průběžně 

a děkuje MSp za součinnost. Vláda ČR by měla o návrhu na ratifikaci rozhodovat předběžně 

v dubnu 2020.  

H. Válková vyzvala zástupkyně MSp a MZV k případnému vyjádření.  

L. Dolejšová uvedla, že k dnešnímu dni eviduje MSp vyjádření od sedmi připomínkových míst, 

kromě již zmíněných se jedná o ÚVČR-KOM, MK, MD, MMR, MZe. Na informace navázala 

B. Šváchová, která informovala, že připomínky podané MF jsou technické podoby a budou 

akceptovány. Přijetí dalších připomínek zatím nebylo diskutováno, ale vypořádání připomínek 

Kanceláře prezidenta republiky bude pravděpodobně náročnější. 

E. Kodyšová kvitovala, že proces ratifikace Istanbulské úmluvy se posouvá. Poděkovala 

Odboru a zmocněnkyni pro lidská práva za podpůrnou činnost směřující k ratifikaci. Dále 

se dotázala, zda by aktuálně bylo možné zjistit stanoviska rezortů, např. prostřednictvím 

přítomných zástupců/zástupkyň.  

H. Válková konstatovala, že jednání Rady se nepodařilo navázat na termín ukončení 

mezirezortního připomínkového řízení a v tuto chvíli nejsou nástroje na získání stanoviska 

jednotlivých rezortů. 

R. Šafařík doplnil, že je třeba vyčkat do pondělí, kdy končí mezirezortní připomínkové řízení.  

H. Válková specifikovala, že neočekává klíčové rozhodování v průběhu jednání vlády ČR, 

spíše v rámci jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP ČR). Dále doporučila 

přítomným, aby se seznámili s doprovodnou deklarací, která informuje o souladu s ústavním 

pořádkem. 

R. Šafařík doplnil, že na ratifikaci aktuálně pracuje Velká Británie, o přistoupení k Istanbulské 

úmluvě projevil zájem také Kazachstán.  

B. M. Vargová se dotázala, zda je materiál předkládán bez výhrady, či s výhradou.  

B. Šváchová uvedla, že Ministerstvo spravedlnosti se rozhodlo materiál předložit 

s prohlášením a s procesně-právní výhradou, týkající se čl. 44 odst. 3, který se týká činů 

spáchaných mimo ČR a zároveň osob, které nemají na území ČR trvalý pobyt. Tyto osoby 

by podle českého právního řádu nebylo možné stíhat.  

H. Válková konstatovala, že výhrada je v duchu migrační politiky. Dále upozornila na situaci 

na Slovensku, která může mít vliv na argumentaci v ČR.    

R. Kolínská doplnila, že na současné situaci je patrný nedostatek peněz neziskových 

organizací, jejichž úkolem je také informovat veřejnost o problematice. 

B. M. Vargová se dotázala, zda se výhrada k úmluvě týká osob pobývajících v ČR. 
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B. Šváchová uvedla, že jde o trestné činy spáchané v cizině a to osobami, které v ČR nemají 

trvalý pobyt. 

B. M. Vargová doplnila, že do českých médií pronikla pouze část zprávy o tom, že slovenský 

parlament bude hlasovat o stažení souhlasu s úmluvou. Prezidentka Slovenské republiky 

se nevyjádřila jednoznačně. Není povinna se řídit rozhodnutím Národní rady SR. Jde tedy 

o komplexní situaci, která je do českého mediálního prostoru komunikovaná jednostranně.  

H. Válková uvedla, že každé nešikovné vyjádření by mohlo ratifikaci uškodit. V PSP ČR 

je rozložení sil 50 na 50. Vyzvala přítomné, budou-li mít v příštích dvou měsících návrhy 

či podněty, které by podpořily proces ratifikace, aby se obrátili na Sekretariát.  

 

3.   Činnost a podněty výborů 

a.  Podnět k důslednému dodržování § 118 odst. 4 písm. l) zákona č. 256/2004 

Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (reportovací povinnost o uplatňování politiky 

rozmanitosti) 

M. K. Mottlová představila podnět, který se týkal  způsobu informování o politice rozmanitosti 

ve výročních zprávách povinných subjektů. Uvedla, že v rámci přípravy podnětu byli 

v diskuzích přítomni zástupci a zástupkyně MF i České národní banky (dále jako „ČNB“).  

J. Kožíšek upozornil na problém zodpovědnosti za kontrolu, neboť gesčně spadá pod činnost 

ČNB. Dotázal se, proč není výzva směrovaná přímo ČNB, neboť MF nemůže ČNB úkolovat, 

či dohlížet na její činnost. Usnesení je tedy potřeba zpřesnit.  

R. Šafařík uvedl, že komunikace s ČNB probíhá. ČNB počítá se součinností Odboru v podpoře 

zvyšování schopnosti povinných subjektů reportovat o politice rozmanitosti. Zákon je v gesci 

MF, je tedy v zájmu MF, aby byly zákonné povinnosti plněny. M. K. Mottlová souhlasila 

s úpravou usnesení v tom smyslu, že se prohodí gesce ČNB se spolugescí MF. 

R. Kolínská se dotázala, zda má Rada kompetenci vyzývat ČNB.  

H. Válková odpověděla, že Rada se může obracet na ústřední orgány státní správy.  

M. K. Mottlová ocenila činnost Sekretariátu v přípravě podnětu.  

Rada vlády pro rovnost žen a mužů vyzývá Českou národní banku, aby ve spolupráci 

s Ministerstvem financí zajistila důsledný dohled nad dodržováním § 118 odst. 4 písm. 

l) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, například v podobě vedení 

povinných subjektů v rámci dozorové činnosti a podpory povinných subjektů 

prostřednictvím rozpracování metodiky s příklady dobré praxe. 

 

O usnesení proběhlo hlasování: 

pro: 21, proti: 0, zdržel/a se: 3 

Usnesení bylo přijato. 
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b.  Podnět k podpoře kojení (Pracovní skupina k porodnictví) 

A. Majerčíková formou prezentace představila podnět k podpoře kojení.  

R. Policar za Ministerstvo zdravotnictví informoval, že obsahově cíle podnětu podporují.  

Dále uvedl, že MZd v září 2019 zřídilo Národní komisi pro kojení, která již dvakrát zasedla 

a některým oblastem z podnětu se věnuje. Navrhl, aby se Rada zaměřila na činnosti Národní 

komise pro kojení a její případné propojení s Pracovní skupinou k porodnictví. Uvedl také, 

že s dílčími částmi usnesení nesouhlasí, je potřeba např. upravit gesci některých rezortů.  

H. Válková v reakci na informace R. Policara navrhla reformulaci usnesení tak, aby gesčně 

odpovídalo. Je nicméně žádoucí, aby i MZd mělo gesci, či spolugesci. 

A. Majerčíková navrhla, že usnesení náležitě upraví. Doplnila, že usnesení obsahuje konkrétní 

úkoly s konkrétní časovou dotací pro MZd. Ocenila aktivity MZd podnikané v této oblasti.  

J. Kožíšek upozornil, že v odstavci 3 je dána gesce MF, nicméně v tomto případě jde 

o kompetence MZd.  

P. Havlíková se dotázala, zda si je MZd vědomo, že někteří členové/členky Národní komise 

pro kojení jsou ve střetu zájmů a zda budou uskutečněny kroky potřebné k nápravě této 

situace.  

R. Policar informoval, že MZd nemá informaci o střetu zájmů, ale informace předá věcně 

příslušné sekci. 

M. Čermáková konstatovala, že se jedná o dobře připravený podnět, který není směřován jen 

na MZd, ale celkově vládě ČR, neboť otázka podpory kojení je širší. Založení Národní komise 

pro kojení považuje za vstřícný krok.  

K podnětu a způsobu vypořádání komentářů dále proběhla diskuze.  

H. Válková ukončila rozpravu a s tím, že zástupce MZd a předkladatelka podnětu 

se dohodnout na přeformulování podnětu. Hlasování proběhne následně.  

c. Podpora rovnost žen a mužů v OP Z a OP JAK 

A. Caithamlová představila podnět zaměřený na Operační program Jan Ámos Komenský (dále 

jako „OP JAK“).  

H. Tenglerová vyjádřila jménem NKC Gender a věda znepokojení nad tím, že oproti 

předchozímu programu je téma genderu méně patrné. Dotázala se, zda bude možnost mít 

v dokumentu přílohy, které by témata specifikovaly. Chybí dvě témata.  

Za prvé, otázka podpory projektů zaměřených na strukturální změny, neboť samotná podpora 

slaďování pracovního a osobního života nevede ke strukturálním změnám. Je třeba, 

aby organizace fungovaly lépe a efektivněji. Evropská komise plánuje, že strukturální změna 

bude přednostním tématem. Výzkum prokazuje, že ve státech, kde je vyšší podíl projektů 

genderové rovnosti zaměřený na strukturální změnu, je vyšší míra vědecké úrovně 

a inovačního potenciálu. Toto by mělo být zohledněno v dokumentech.  
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Za druhé, je problematická kapitola, která se týká vzdělávání a inovací ve vzdělávání. 

Ve výzkumech, které mají dopady na životy populace jako je umělá inteligence, bezpečnost, 

zdravotnictví, je třeba zohledňovat genderové hledisko. Řada výzkumů se v současnosti dělá 

na základě mužských populací, načež jsou pak výsledky aplikovány na celé populace. OP JAK 

představuje příležitost, jak mezi klíčové aktivity zařadit zkvalitňování výuky vědců a vědkyň 

tak, aby byli schopni genderovou dimenzi ve své práci zahrnout a pracovat s ní.  

V závěru H. Tenglerová nabídla součinnost při připomínkách, bude-li to možné. Záleží také 

na formulaci výzev, nicméně je podstatné, aby toto bylo uvedeno i v základním dokumentu. 

A. Caithamlová uvedla, že Evropská komise jde cestou zjednodušování programových 

dokumentů. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání má 200 stran, ale OP JAK má limit 

jen 50, také z toho důvodu není možné obsáhnout všechny oblasti. MŠMT počítá s tím, 

že rezortní koordinátor/koordinátorka rovnosti bude přítomna na všech pracovních skupinách, 

které připravují výzvy, dále prochází připomínkovým řízení, kde je také možné hledisko 

genderu zohlednit. Bude zapojeno i do následné i průběžné evaluace. Nyní není možné 

propsat připomínky do textu programu, neboť dotčený text je nutné zkrátit. A. Caithamlová 

dále zmínila tzv. HR Award, které hodnotilo situaci žen a mužů na pracovišti.   

T. Novotný k OPZ uvedl, že ve vztahu k OPZ+ MMR navrhlo snížení operačního programu, 

přičemž z důvodu vysoké zaměstnanosti v ČR již Evropská komise celkovou alokaci snížila. 

Pokles oproti aktuálnímu období by mohl být až o 20 mld. Kč, což by zasáhlo všechny oblasti 

podpory. Podpora Rady v této oblasti tedy bude vítána. Aktuálně probíhají jednání s MMR, 

aby se prostředky zůstaly v OPZ+ zachovány. Program je v obdobné části připravenosti, jako 

OP JAK. Oblasti zůstávají obdobné. Vznikne specifický cíl na podporu rovnosti žen a mužů. 

Počítá se s podporou dětských skupin, ale i dalších oblastí. V březnu by měla vláda ČR 

projednat první návrhy. Celková podoba operačních programů závisí také na jednání Evropské 

rady. Operační programy se budou spouštět v polovině příštího roku.  

E. Kodyšová se dotázala T. Novotného, zda je již známo, jak velká část bude alokována 

na dětské skupiny a jak bude tato alokace využita. 

T. Novotný odpověděl, že alokace zatím nebyla specifikována, jelikož dosud neproběhlo vnitřní 

rozdělení alokací mezi specifické cíle a není známa ani celková alokace OPZ+. Nyní probíhá 

jednání s Evropskou komisí ohledně zajištění financování a provozu stávajících dětských 

skupin. Podle aktuálního stanoviska Evropské komise by finanční zodpovědnost za dětské 

skupiny měla být také na samotném státě, který by měl zabezpečit financování již vzniklých 

dětských skupin ze státního rozpočtu.  

I. Smetáčková upozornila na usnesení Rady, které bylo přijato na podzim, a které apelovalo 

na MPSV, aby zajistilo dostatečné finanční alokace na všechny typy aktivit, nejen dětské 

skupiny. Dotázala se, zda bude zajištěna vnitřní struktura, či mechanismus rozdělování. 

Lze očekávat, že žádostí na podporu dětských skupin bude hodně a bude potenciálně potřeba 

nastavit program tak, aby bylo možné čerpat dotace i na ostatní oblasti rovnosti žen a mužů.  

T. Novotný uvedl, že podpora rovnosti žen a mužů bude významně na straně dětských skupin. 

Nedojde ale k tomu, že by byly vyhlášeny výzvy pouze tímto směrem. Při koncepci nového 

operačního programu se vycházelo ze stávajícího programu, poměr podpory tedy bude 
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obdobný. Počítá se s tím, že budou podpořeny různé oblasti, které se týkají prosazování 

rovnosti žen a mužů. Konkrétní poměry však není možné aktuálně stanovit.  

T. Pavlas poděkoval za prezentace a dotázal se, nakolik se v rámci navrhování programů 

pracovalo se vznikající Strategií 2021+, která obsahuje některé z připomínek, které vznesla  

H. Tenglerová.  

A. Caithamlová informovala, že MŠMT pracuje se strategickými dokumenty, které ještě nejsou 

hotové, případně schválené (např. Vzdělávání 2030).  

T. Novák informoval, že probíhá komunikace s Odborem a vše je po věcné stránce připraveno. 

V přípravné fázi se daří promítat výstupy ke Strategii 2021+ do plánování OP Z+.  

T. Pavlas konstatoval, že prezentace nevzbudily dojem, že by se se Strategií 2021+ 

systematicky při přípravě pracovalo.  

R. Šafařík uvedl, že v rámci s OP Z+ probíhá intenzivní spolupráce a opatření se daří promítat 

do aktivit podporovaných v rámci OP Z+. U OP JAK byla situace složitější, neboť kapitola 

ke vzdělávání byla teprve aktuálně dokončena. Prostor pro zohlednění se tedy naskytne brzy, 

bude-li to možné.  

A. Caithamlová uvedla, že v případě OP JAK je příprava složitější, nicméně prostor pro 

zohlednění bude. Většina alokací jsou „tvrdé peníze“. Staví se domy, program je tedy 

komplexnější, než OP Z+. Proto přípravy trvají déle.  

V návaznosti na bod 3b. (Podnět k podpoře kojení) bylo načteno revidované usnesení.  

O změnách v usnesení informovaly L. Hradecká a A. Majerčíková. 

Rada vlády pro rovnost žen a mužů 

I. vyzývá ministra zdravotnictví, aby vytvořil mezirezortní koordinační orgán pro 

výživu kojenců a malých dětí ve smyslu implementačních pokynů Světové 

zdravotnické organizace a UNICEF k Baby-friendly Hospital Initiative, jenž bude 

disponovat pravomocí navrhovat vládě kroky, které bude považovat za nezbytné, 

a bude mj. sdružovat všechny relevantní aktéry ze státní správy, zástupce 

akademické obce, profesní organizace poskytovatelů zdravotních služeb, 

neziskových organizací, kteří nezastupují výrobce náhrad mateřského mléka, 

kojeneckých lahví a dudlíků a nepřijímají od nich finanční či nefinanční dary; 

II. doporučuje ministru zdravotnictví předložit plán implementace Baby-friendly 

Hospital Initiative Světové zdravotnické organizace a UNICEF ve znění z roku 2018 

tak, aby k dokončení implementace došlo nejpozději do roku 2022; 

III. vyzývá ministra průmyslu a obchodu a ministra zdravotnictví, aby učinili kroky 

k co největšímu naplňování Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského 
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mléka Světové zdravotnické organizace a UNICEF (dále jen „Kodex“) a návazných 

souvisejících rezolucí Světového zdravotnického shromáždění (vč. rezoluce 69.9); 

IV. vyzývá ministra zdravotnictví, aby vyzval organizace zdravotnických pracovníků 

a pracovnic uvedené v podnětu Pracovní skupiny k porodnictví, aby plně dodržovaly 

Kodex a návazné související rezoluce Světového zdravotnického shromáždění, 

vč. Pokynů k ukončení nevhodné propagace výživy kojenců a malých dětí (rezoluce 

Světového zdravotnického shromáždění 69.9); 

V. vyzývá ministra zdravotnictví, aby vyzval výrobce, distributory a prodejce náhrad 

mateřského mléka, dudlíků a kojeneckých lahví s požadavkem, aby beze zbytku 

naplňovali svou mezinárodněprávní povinnost dodržovat Kodex, jak plyne 

mj. z Obecného komentáře Výboru OSN pro práva dítěte č. 15 z roku 2013, vč. zákazu 

reklamy a propagace pokračovací kojenecké výživy, dudlíků a kojeneckých lahví; 

VI. doporučuje ministru zdravotnictví, aby ve spolupráci s Ústavem zdravotnických 

informací a statistiky ČR zahájil sběr dat o výlučném (ne „plném“) kojení v průběhu 

pobytu v nemocnici, o kontaktu dítěte s matkou kůže na kůži bezprostředně 

po porodu (zda byl kontakt zahájen okamžitě po porodu, ev. proč ne, a jak dlouho 

probíhal), o uskutečnění kojení v 1. hodině po porodu a o kojení do dvou let věku 

dítěte a tato zveřejňovat spolu s již sbíranými údaji ohledně výživy kojenců a malých 

dětí, vč. rozdělení dat dle jednotlivých zdravotnických zařízení; 

VII. vyzývá ministra zdravotnictví, aby 1x ročně informoval Pracovní skupinu 

k porodnictví o činnosti Národní komise pro kojení, zejména vzhledem k plnění 

předchozích bodů. 

 

O usnesení proběhlo hlasování: 

pro: 22, proti: 0, zdržel/a se: 2 

Usnesení bylo přijato. 

 

4. Příprava Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 

R. Šafařík informoval o průběhu přípravy Strategie 2021+. Proběhla diskuze s výbory 

a pracovními skupinami. Byla spuštěna veřejná konzultace, v další fázi bude zohledněno také 

HCD (human-centered design), k němuž probíhaly rozhovory v červenci 2019. Tímto byl 

zahájen vstup do druhé, konzultační části, ve které bude Rada seznámena s výstupy a bude 

mít možnost se k nim vyjádřit. Budou uspořádány kulaté stoly, kam budou sezvány jednotlivé 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/spolecne-k-rovnosti-verejna-konzultace-k-nove-strategii-rovnosti-zen-a-muzu-179727/
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rezorty. Termíny jednotlivých kulatých stolů mají rezorty připraveny v podkladech. V rámci 

jednání Rady budou představeny kapitoly na úrovni specifických cílů.  

R. Šafařík požádal o stručnou reflexi kapitol. Připomínky budou zohledněny a zapracovány 

do prezentací, které proběhnou v rámci kulatých stolů. Před kulatými stoly bude zaslána 

podrobnější analytická část, která bude na opatření reagovat. Témata představili odborní 

garanti a garantky a tajemníci a tajemnice pracovních skupin.  

Bezpečí a život bez násilí (M. Pavlíček) 

Dostatečné kapacity (L. Hradecká) 

Společnost a média (R. Šafařík) 

Trh práce (D. Jahodová) 

Veřejný život (M. K. Mottlová) 

Zdraví (L. Hradecká) 

Vzdělávání a věda (I. Smetáčková) 

Vnější vztahy (M. O´Sullivan) 

V rámci rozpravy bylo vzneseno několik připomínek.  

R. Kolínská (ke kapitole Společnost a média) uvedla, že podporuje navržené rozdělení na dvě 

samostatné kapitoly, navrhuje také zařadit do kapitoly rovnost v oblasti péče.  

M. Švarcová vystoupila v rámci diskuze k bodu Trh práce s pozvánkou na kulatý stůl 

k výstupům projektu Sociologického ústavu AV ČR s názvem „OSVČ jako prekérní forma 

práce“. Informovala, že kulatý stůl na toto téma se bude konat dne 28. 4. 2020. 

J. Chržová uvedla, že v kapitole Trh práce chybí podpora pečujících o závislé, případně 

stárnoucí příbuzné. Toto téma by mělo být reflektováno také v části „ohrožení chudobou“. 

K apelu zařazení tématu péče nejen o děti, ale také o stárnoucí a závislé se připojila  

H. Válková a R. Kolínská.  

R. Šafařík poděkoval za zpětnou vazbu a připomněl, že připomínky je možné zasílat  

do 28. 2. 2020, v případě kapitoly Zdraví a Společnost a média do 11. 3. 2020. 

 

5.  Různé  

H. Válková v úvodu uvedla, že v rámci tohoto bodu by v případě zájmu ráda reflektovala 

nedávnou mediální kauzu týkající se jejího článku o ochranném dohledu publikovaném v roce 

1979. O článku aktuálně informovala média v souvislosti s kandidaturou H. Válkové 

na veřejnou ochránkyni práv. H. Válková vyzvala místopředsedkyni Rady E. Kodyšovou, aby 

tuto část jednání Rady vedla namísto ní.  

R. Kolínská uvedla, že se svojí minulostí se musí každý vyrovnat sám, stejně jako ona se musí 

vyrovnat s nastalou situací. Pro R. Kolínskou ztratila H. Válková morální kredit pro výkon své 

funkce zmocněnkyně pro lidská práva, a to tím, jak se staví ke své minulosti.  R. Kolínská 

nevidí řešení ve své rezignaci na členství v Radě. 

H. Válková uvedla, že se odmítá přiznat k něčemu, co není pravda. Členstvím v KSČ se nikdy 

netajila a opakovaně přiznala, že to byla chyba, nicméně aktuální události považuje za hrubě 

zavádějící mediální zkratku, která ji velmi poškodila. Má čisté svědomí, neboť disidenty nikdy 
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s nikým nešikanovala. Poznatky z výzkumu, který publikovala, jsou dodnes v lecčems platné. 

Informovala také, že již podala trestní oznámení za nepravdivý, pomlouvačný obsah 

předmětného článku, který nevycházel z objektivních informací.  

M. Čermáková konstatovala, že každý má ke kauze jiný přístup a že respektuje, jak  

vyjádření R. Kolínské, tak vysvětlení H. Válkové. Reflektovala, že se jednalo o manipulaci 

s fakty, další vysvětlování nepotřebuje. Zmocněnkyně vlády pro lidská práva vede agendu 

dobře, má potřebné znalosti a Radu dobře řídí. Ocenila také, že H. Válková je agendě rovnosti 

žen a mužů nakloněná. S minulostí se každý musí vyrovnat sám.  

E. Kodyšová poděkovala M. Čermákové a konstatovala náročnost celé diskuze. Uzavřela toto 

téma a předala slovo H. Válkové.  

H. Válková informovala, že příští jednání Rady se bude konat v květnu. Aktuálně bude potřeba 

napřít síly směrem k ratifikaci Istanbulské úmluvy.  

T. Pavlas v rámci bodu navrhl, zda se nevrátit k praxi ohledně pořizování zvukových záznamů 

z Rady. Záznamy umožňují transparentní jednání a bylo by záhodno je opět začít publikovat.  

H. Válková upozornila, že v rámci jednání zazněla jména osob bez jejich vědomí a přítomnosti. 

Je třeba zjistit, zda by bylo zveřejňování možné.  

R. Šafařík uvedl, že do roku 2018 byly záznamy zveřejňovány. V rámci zavádění opatření 

v souvislosti s GDPR byly po konzultaci v rámci ÚV ČR staženy záznamy všech jednání. 

Od té doby jsou zveřejňovány pouze zápisy, což je standardizovaná praxe všech poradních 

orgánů. Téma je možno znovu prodiskutovat s pověřencem pro ochranu osobních údajů 

v ÚV ČR.  

T. Pavlas doplnil, že veřejnost by měla mít právo být informovaná o jednáních poradních 

orgánů, větší transparentnost procesů by mohla pomoci při řešení různých témat a jejich 

sdělování veřejnosti.  

M. Čermáková upozornila, že Rada diskutuje citlivá témata a jsou prezentovány různé názory, 

což může být zneužitelné.  

H. Válková ukončila jednání Rady. 

 

Souhrn úkolů sekretariátu Rady: 

• Zařadit na program jednání Rady otázku ratifikace Úmluvy Mezinárodní organizace 
práce č. 190 týkající se odstranění násilí a obtěžování při práci 

Zodpovídá: Sekretariát 

Termín: příští jednání Rady 
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V Praze dne 2. března 2020 

Zapsala: Tereza Zvolská 

 

Schválila:  

 

……………………………………… 

prof. JUDr. Helena Válková, CSc., místopředsedkyně Rady 


