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

konaného dne 24. července 2020 

 

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

Zasedací místnost Starý tiskový sál, 08:00 – 12:00 

 

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

 Jméno a příjmení členky/člena Instituce 

1. Andrej Babiš Předseda vlády 

2. 
Marie Čermáková 
Zástupkyně: Hana Stelzerová 

SOÚ AV ČR 

3. 
Martina Děvěrová 
Zástupkyně: Lucie Novotná 

MPO 

4. 
Jindřich Fryč 
Zástupkyně: Pavla Katzová 

MŠMT 

5. 
Kateřina Jirková 
Zástupkyně: Martina Štěpánková Štýbrová 

MPSV 

6. Rut Kolínská Síť pro rodinu 

7. 
Markéta Kos Mottlová 
Zástupkyně: Zuzana Fellegi 

Fórum 50% 

8. 
Jan Lišák 
Zástupkyně: Lenka Dolejšová 

MSp 

9. 
Jana Machová 
Zástupkyně: Marie Brabcová 

MK 

10. Branislava Marvánová Vargová nezávislá odbornice 

11. 
Tomáš Pavlas 
Zástupkyně: Marta Smolíková 

Otevřená společnost 

12. Josef Petr Liga otevřených mužů 

13. 
Zdeňka Pikešová 
Zástupkyně: Klára Droznová 

MMR 

14. Radek Policar MZd 

15. Josef Postránecký MV 

16. Helena Skálová Gender Studies 

17. 
Radka Sokolová 
Zástupkyně: Šárka Homfray 

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 

18. 
Miloslav Stašek 
Zástupce: Arnošt Kareš 

MZV 

19. Monika Šimůnková 
zástupkyně veřejného ochránce 
práv 

20. 
Karel Tyll 
Zástupce: Jan Kožíšek 

MF 

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



Úřad vlády České republiky 
Odbor rovnosti žen a mužů  

 

2 
 

22. 
Petr Vančura 
Zástupce: František Kubalík 

MO 

 

Členky a členové přítomné online (zástupkyně a zástupci členek a členů): 

 Jméno a příjmení členky/člena Instituce 

1. Petra Havlíková NESEHNUTÍ 

2. Jana Chržová Český svaz žen 

3. Irena Smetáčková PedF UK 

4. 
Iva Šmídová 

Zástupkyně: Eva Bartáková 
FSS MU 

 

Omluvené/í členky a členové: 

 Jméno a příjmení členky/člena Instituce 

1. Vladimíra Drbalová Svaz průmyslu a dopravy 

2. Michael Forman MZe 

3. Marek Rojíček ČSÚ 

4. Michal Uhl Nezávislý odborník 

 

Hostky a hosté: 

 Jméno a příjmení hostky/hosta Instituce 

1. Petr Konůpka 
Kancelář vládního zmocněnce 
pro zastupování ČR před ESLP 

2. Filip Pertold CERGE-EI 

3. Lenka Simerská MPSV 

4. Monika Šamová 
Kancelář vládního zmocněnce 
pro zastupování ČR před ESLP 

 

Sekretariát Rady (Odbor rovnosti žen a mužů, dále jako „Odbor“): Radan Šafařík, Petra 
Kalenská, Lucie Hradecká, Kristýna Kabzanová, Michal Pavlíček, Petra Pichaničová, Nikola 
Viktorinová, Tereza Zvolská.  

 

1.  Úvod, schválení programu 

H. Válková zahájila jednání Rady. Uvedla, že se A. Babiš, předseda Rady, účastní jednání 
k řešení pandemie covid-19 a na jednání Rady dorazí později. H. Válková dále informovala, 
že Rada je v počtu 25 členů a členek usnášeníschopná. 

Program byl schválen v následující podobě: 

1. Úvod, schválení programu předseda / 
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O programu proběhlo hlasování:  

pro: 25, proti: 0, zdržel/a se: 0 

Program byl přijat. 

 

2. Dopady pandemie covid-19 a opatření souvisejících s obnovou ekonomiky ve 
vztahu k rovnosti žen a mužů  

H. Válková přistoupila k druhému bodu a předala slovo F. Pertoldovi.  

F. Pertold shrnul závěry výzkumů k dopadům pandemie covid-19. Z celkových 5,3 milionů 
ekonomicky aktivních osob aktuálně 1,2 milionu čerpá Antivirus, ošetřovné či jiný typ 
podpory; tyto osoby lze v případě, že se krize bude dále prohlubovat, považovat za osoby 
ohrožené. Ženy jsou krizí zasaženy více, což je mj. důsledkem jejich vyšší zaměstnanosti 
v komerčních službách či jejich vyšším zapojením do péče o děti, kvůli čemuž na ně více 
dopadlo uzavření škol. Ukazuje se, že růst nezaměstnanosti žen byl brzděn ošetřovným – ve 
věkové kategorii, kdy ženy obvykle pečují o děti, byl nárůst nezaměstnanosti žen vůči 
nárůstu nezaměstnanosti mužů menší než u jiných věkových skupin. Genderové aspekty 
dopadů pandemie covid-19 se projevily také v oblasti duševního zdraví, kde byly rozdíly 
signifikantní. U žen se projevila vyšší míra obavy ze ztráty zaměstnání, vyšší míra obavy ze 
snížení příjmu a vyšší míra obavy z pandemie covid-19. U žen také došlo k vyššímu nárůstu 

místopředsedkyně Rady 

2. Dopady pandemie covid-19 a opatření souvisejících 
s obnovou ekonomiky ve vztahu k rovnosti žen a mužů 

F. Pertold, M. Smolíková, 
členky a členové Rady 

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

a) Podnět k nastavení horizontálního principu rovnosti žen 
a mužů v příštím období ESI fondů 

I. Smetáčková, 
sekretariát Rady 

b) Podnět k zajištění zapojení ČR do průzkumu EU 
genderově podmíněného násilí na ženách a dalších forem 
interpersonálního násilí 

B. Marvánová Vargová, 
sekretariát Rady 

c) Podnět k transpozici směrnice o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob 

R. Kolínská,  
sekretariát Rady 

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

5. 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 

6. Různé 
členky a členové Rady, 
diskuse 

a) Rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva 
o porušení Evropské sociální charty ze strany ČR 

P. Konůpka,  
M. Smolíková 

b) Příprava ratifikace Úmluvy Mezinárodní organizace práce 
č. 190 o odstranění násilí a obtěžování ve světě práce 

sekretariát Rady 

c) Návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky 
osobám sterilizovaným v rozporu s právem 

H. Válková,  
M. Smolíková 
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deprese a úzkosti; narůst se projevuje více u žen, které žijí v domácnosti s dětmi ve věku do 
18 let nebo zaznamenaly výpadek příjmu.  

Máme-li zabránit zhoršení situace, bude v průběhu pandemie nutné regulovat režim 
fungování škol a školek a nenechávat rozhodnutí v rukou ředitelů či rodičů. Je potřeba zvýšit 
dostupnost služeb psychologické podpory. Sociální politiku je potřeba rozvolnit tak, aby 
nedocházelo k přílišným propadům příjmů zejména u rodin s malými dětmi, a to například 
prostřednictvím změny rozhodné doby pro výpočet dávek v nezaměstnanosti nebo 
rozšířením nároků na přídavky pro děti. Na podzim lze očekávat pokles agregátní poptávky – 
zaměření na nízkopříjmové domácnosti tedy bude mít nejen psychologický, ale 
i makroekonomický dopad. 

H. Válková poděkovala za výstižnou prezentaci. Uvedla, že by bylo vhodné vytvořit při Radě 
pracovní skupinu, která by se dopady pandemie covid-19 na rovnost žen a mužů dále 
zabývala. Předala slovo M. Smolíkové. 

M. Smolíková shrnula doporučení ČŽL k pandemii covid-19. I s ohledem na genderový 
rozměr dopadů pandemie covid-19 je potřeba, aby byly ženy zastoupeny v poradních 
orgánech, které se pandemií zabývají. Musí být zajištěna podporu nestátních neziskových 
organizací, které hájí práva žen, a to například prostřednictvím navýšení dotačního titulu ÚV 
ČR s názvem „Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací 
v oblasti rovnosti žen a mužů“ a prosazováním horizontálního principu rovnosti žen a mužů 
v rámci příštího operačního období ESI fondů. V oblasti domácího a genderově 
podmíněného násilí je potřeba zvýšit informovanost o službách pro oběti násilí, posílit 
vzdělávání a osvětové programy a ratifikovat a implementovat Úmluvu Rady Evropy 
o prevenci a potírání násilí proti ženám a domácího násilí (dále jako „Istanbulská úmluva“). 

Je také nutné zavést a zachovat sociální a ekonomická opatření, včetně opatření týkajících 
se kvalitní a dostupné péče o závislou osobu. Dále je mj. třeba adekvátně ohodnotit 
zaměstnance a zaměstnankyně v sociálních, zdravotních a veřejných službách, uznat péči 
jako společenskou hodnotu, zachovat 80% ošetřovné, přijmout zákon o zálohovaném 
výživném, podporovat finančně služby péče o závislou osobu, podpořit rovnoměrně 
rozdělení péče v domácnosti, rozšířit síť dětských skupin či ocenit péči v rámci reformy 
důchodového systému. 

H. Válková poděkovala za prezentaci a otevřela diskuzi. 

Š. Homfray připomněla podnět Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice 
a rozhodovacích pozicích (dále jako „Výbor pro vyrovnané zastoupení“) k přijetí účinných 
opatření za účelem vyrovnaného zastoupení žen a mužů v poradních orgánech vlády ČR. 
Doporučení bohužel nebylo doposud realizováno.  

H. Válková poděkovala za podnět a uvedla, že se ve věci složení obnovené Národní 
ekonomické rady vlády (dále jako „NERV“) obrátila na místopředsedu vlády K. Havlíčka. 
Výsledkem této iniciativy bylo doplnění jedné ženy do NERV. 

B. Marvánová Vargová nastínila dopady pandemie covid-19 na oběti domácího a genderově 
podmíněného násilí. Izolace a karanténa zvýšily výskyt domácího násilí, děti navíc byly 
ve vyšší míře přítomny jeho incidentům. Zvýšení počtu incidentů mělo dvě roviny: v rodinách, 
kde již k domácímu násilí docházelo, mohlo více společně stráveného času zapříčinit, 
že k incidentům docházelo častěji; v rodinách, kde docházelo spíše k psychickému násilí, 
se v některých případech stupňovaly jeho formy. Problémem zůstává, že dopad pandemie 
covid-19 na výskyt domácího násilí vykazuje vysokou latenci a že pouze 8 % obětí násilný 
incident nahlásí, kvůli čemuž data nejsou zcela vypovídající. Je potřeba prosadit novelu 
zákona o sociálních službách a ratifikaci Istanbulské úmluvy. Poděkovala H. Válkové 
za předání doporučení relevantním ministerstvům, což napomohlo jejich promítnutí do praxe, 
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a ÚV ČR za zvyšování povědomí o službách pro oběti domácího násilí. Poznamenala však, 
že pokud zvyšujeme povědomí o službách, jejichž kapacita byla již dříve zcela využita, 
je potřeba také zvyšovat kapacitu služeb. 

J. Postránecký uvedl, že se MV aktuálně kompiluje oficiální statistiky, kterými by mohly být 
trendy v oblasti domácího násilí během pandemie covid-19 podloženy. Předpokládá, 
že je bude možné předložit na příštím jednání Rady. 

Z. Fellegi poznamenala, že by k výskytu domácího násilí během pandemie covid-19 bylo 
vhodné provést průzkum CVVM, aby mohly být sledovány jeho trendy. Výsledky průzkumu 
by navíc mohly poukázat na to, že ČR potřebuje Istanbulskou úmluvu. 

H. Válková doplnila, že Institut pro kriminologii a sociální prevenci má k dispozici policejní, 
soudní a vězeňské statistiky. Co se týká Istanbulské úmluvy, všechny připomínky předložené 
v rámci mezirezortního připomínkového řízení byly vypořádány. H. Válková uvedla, že neví, 
proč nebylo projednání Istanbulské úmluvy na jednání vlády ČR dne 20. července 2020. 

P. Katzová reflektovala opatření v oblasti školství. MŠMT aktuálně intenzivně pracuje 
na materiálech pro případ druhé vlny pandemie covid-19. MŠMT nepředpokládá, že budou 
muset být znovu zavedena plošná opatření k činnosti škol. V průběhu srpna obdrží školy 
manuály, které je připraví na možné varianty. Vláda ČR bude dne 27. července 2020 
projednávat novelu školského zákona, která má nastavit rámcová pravidla pro případ 
opakování krizových situací a nutnosti uzavírání škol či tříd. Řeší se také finanční podpora 
škol pro nakoupení digitálních učebních pomůcek pro učitele a učitelky či sociálně slabé 
studenty a studentky. Nesouhlasí se závěrem F. Pertolda, že by rodiče a ředitelé škol neměli 
dostat prostor pro individuální zhodnocení situace.  

F. Pertold reagoval na příspěvek P. Katzové. Problémem je, že někteří ředitelé škol nyní 
apelují na rodiče, aby své děti nevysílali do školy, namísto toho, aby vytvářeli režim, v jakém 
může škola fungovat.  

M. Štěpánková Štýbrová uvedla, že MPSV oslovilo OSPOD za účelem sběru dat o domácím 
násilí. MPSV se připravuje i na další vlnu pandemie covid-19 a na návazné kroky v oblasti 
ošetřovného. Klíčové je nicméně zajistit udržení zaměstnanosti: pokud by rodiče zůstali delší 
dobu doma, mohlo by to mít negativní dopady na trvání jejich pracovního poměru.  

R. Kolínská vyjádřila své znepokojení nad aktuálním projednáváním novely zákona o 
dětských skupinách. Nechávat děti do tří let v péči jeslí a od tří let v péči mateřské školy 
považuje za návrat do dob minulého režimu. 

H. Válková uvedla, že tento krok nepovažuje za špatný a že jej podporuje. Jedná se nicméně 
o komplikované téma, které není vhodné zjednodušit do politických proklamací. V případě, 
že vícero členek a členů Rady má o reformě pochybnosti, by bylo vhodné zařadit toto téma 
na program příštího jednání Rady tak, aby se diskuze zúčastnilo i zástupci a zástupkyně 
předkladatele novely. 

M. Štěpánková Štýbrová uvedla, že z pohledu MPSV materiál reflektuje vývoj v oblasti 
předškolního vzdělávání. Dochází k vytvoření systému, kdy dítě bude moci od 6 měsíců 
umístit do jeslí a od 3 let do mateřské školy. S rozšiřujícími se kapacitami mateřských škol se 
ukazuje, že za předpokladu národního financování není důvodné financovat mateřské školy i 
dětské skupiny, když na sebe tyto služby mohou navazovat. V novele je uvedeno přechodné 
období pro stávající dětské skupiny do roku 2024, aby MŠMT mělo možnost posílit kapacity 
tam, kde by chyběly. 

R. Kolínská poznamenala, že se dle jejího názoru zcela vytrácí volba rodičů zvolit si služby 
péče o děti. 
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Následně proběhla diskuse o návrhu usnesení k tomuto bodu. H. Válková zahájila hlasování 
o návrhu usnesení. 

 

Rada vlády pro rovnost žen a mužů doporučuje  

1. vládě ČR realizovat opatření uvedená v Přehledu doporučení orgánů Rady vlády 

pro rovnost žen a mužů v souvislosti s řešením negativních hospodářských 

a sociálních dopadů šíření onemocnění COVID-19;  

2. předsedovi Rady zřídit pracovní skupinu Rady, která by se průběžně zabývala 

dopady rozšíření onemocnění COVID-19 z hlediska rovnosti žen a mužů.  

 
O usnesení proběhlo hlasování: 

pro: 23, proti: 0, zdržel/a se: 2. 

 
H. Válková potvrdila, že usnesení bylo přijato. Představila následující usnesení k projednání 
návrhu na ratifikaci Istanbulské úmluvy vládou ČR. Otevřela diskuzi nad tím, zda by 
v usnesení mělo být slovo „apeluje“, „žádá“ nebo „obrací se na vládu ČR s žádostí.“ 

Z. Fellegi navrhla, aby v usnesení zaznělo slovo „vyzývá“. 

M. Smolíková doplnila, že by v usnesení mělo zaznít „i vzhledem k dopadům pandemie 
covid-19“. 

H. Válková oba návrhy změn akceptovala. Zahájila hlasování o usnesení. 

 

Rada vlády pro rovnost žen a mužů 

vyzývá vládu ČR, aby bez zbytečného odkladu i vzhledem k dopadům pandemie 

COVID-19 projednala návrh na ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání 

násilí na ženách a domácího násilí. 

 
O usnesení proběhlo hlasování: 

pro: 25, proti: 0, zdržel/a se: 0 

 
H. Válková poděkovala za jednomyslné přijetí usnesení. Uzavřela tento bod programu Rady. 

 

3.   Činnost a podněty výborů 

a.  Podnět k nastavení horizontálního principu rovnosti žen a mužů v příštím 
období ESI fondů 

I. Smetáčková představila usnesení Výboru pro institucionální zabezpečení žen a mužů 
k nastavení horizontálního principu v příštím období ESI fondů.  

H. Stelzerová doplnila, že ČŽL měla příležitost zhodnotit, jak výzvy a projekty reflektují 
horizontální principy. Ukázalo se, že bez podpory a expertízy nemohou žadatelé/žadatelky 
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a příjemci/příjemkyně zabezpečit gender mainstreaming. Samotní žadatelé/žadatelky 
si často neuvědomují, čím jejich projekt může přispět k rovnosti žen a mužů, a proto 
zavedení podpory žadatelů/žadatelek a příjemců/příjemkyň vnímá ČŽL jako důležité. 

V průběhu projednávání tohoto bodu se na jednání dorazil A. Babiš. Počet přítomných 
členek a členů Rady stoupl na 26. 

A. Babiš pozdravil členky a členy Rady a omluvil se za zpoždění. Dotázal se, zda pro něj 
Rada vznesla nějaké úkoly, a poznamenal, že za dvacet minut bude muset zase jednání 
opustit. 

H. Válková uvedla, že Rada vznesla žádost, aby vláda ČR projednala návrh na ratifikaci 
Istanbulské úmluvy.  

A. Babiš uvedl, že nechápe, proč je potřeba ratifikovat Istanbulskou úmluvu, která 
je kontroverzní a na jejíž ratifikaci zatím neexistuje koaliční shoda. Dotázal se, proč pro 
řešení domácího násilí nestačí české zákony. 

H. Válková odpověděla, že celá problematika má dvě roviny. Na legislativní úrovni je již ČR 
sladěna s Istanbulskou úmluvou. V aplikační praxi však dochází k problémům: ČR například 
nedisponuje dostatkem azylových domů pro oběti domácího násilí. Problémy také přetrvávají 
v oblasti dostupnosti specializovaných poradenských služeb. 

Následně proběhla diskuse o potřebě Istanbulské úmluvy. A. Babiš souhlasil se zařazením 
návrhu na ratifikaci Istanbulské úmluvy na příští jednání vlády ČR.   

Dále proběhla diskuze o dopadech pandemie covid-19. H. Válková uvedla, že pandemie 
covid-19 měla genderové aspekty, neboť některá zasažená odvětví byla ta, která 
zaměstnávají převážně ženy.  

M. Smolíková doplnila, že v zasažených odvětvích jako je cestovní ruch pracuje více žen než 
mužů. Ženy také častěji pracují na zkrácené úvazky či dohody, které zaměstnavatelé spíše 
vypovědí. Pandemie covid-19 tak měla horší dopady na zaměstnanost žen než na 
zaměstnanost mužů. 

A. Babiš se dotázal na konkrétní kroky, které může vláda ČR učinit, aby se tyto problémy 
vyřešily. Uvedl, že sám tyto problémy nevnímá, je nicméně ochoten je řešit, pokud mu budou 
dány konkrétní návrhy řešení. 

H. Válková odpověděla, že opatření je mnoho a jsou sepsána v podkladech na Radu. ČŽL 
předložila doporučení, která jsou na legislativní, aplikační a finanční úrovni. Předsedovi Rady 
budou předána. 

V průběhu projednávání tohoto bodu se z jednání Rady omluvil A. Babiš. Počet přítomných 
členek a členů Rady klesl na 25. 

H. Válková se vrátila k podnětu k nastavení horizontálního principu rovnosti žen a mužů 
v příštím období ESI fondů a předala slovo K. Droznové. 

K. Droznová uvedla, že se MMR s analýzou ČŽL seznámilo. Podpořila doporučení 
organizovat školení pro žadatele/žadatelky a poskytovatele/poskytovatelky a navrhla 
rozšíření doporučení o školení pro auditory/auditorky. Souhlasila také s potřebností vytvoření 
metodické podpory a případné připomínkování relevantních výzev.  
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R. Šafařík uvedl, že mezi ÚV ČR a MMR došlo k několika schůzkám k této problematice. 
Je potřeba zajistit, aby horizontální princip nebyl uplatňován pouze formalisticky, jak tomu 
bylo v tomto programovém období ESI fondů. Na obecné úrovni je potřeba stanovit 
metodické vedení; na nižší úrovni je potřeba zajistit školení. Je také klíčové poskytovat 
řídícím orgánům součinnost a jejich výzvy připomínkovat. ČŽL navrhovala zaměřit se i na 
úroveň jednotlivých projektů, to by však přinášelo vysoké nároky na personální kapacity ÚV 
ČR. 

V průběhu projednávání tohoto bodu se z jednání Rady omluvila P. Katzová. Počet 
přítomných členek a členů Rady klesl na 24. 

H. Válková představila návrh usnesení. Vzhledem k tomu, že se do diskuze již nikdo 
nepřihlásil, přistoupila k hlasování. 

 

Rada vlády pro rovnost žen a mužů  

doporučuje Ministerstvu pro místní rozvoj ve spolupráci se sekretariátem Rady 

a Výborem pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů navrhnout takové 

nastavení horizontálního principu rovnosti žen a mužů v příštím období ESI fondů, 

které bude dostatečně funkční a bude reagovat na doporučení vzešlá ze zprávy 

České ženské lobby. 

 
O usnesení proběhlo hlasování: 

pro: 22, proti: 0, zdržel/a se: 2 

Usnesení bylo přijato. 
 
 

b. Podnět k zajištění zapojení ČR do průzkumu EU genderově podmíněného 
násilí na ženách a dalších forem interpersonálního násilí 

B. Marvánová Vargová uvedla, že Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách 
doporučil ČSÚ a ÚV ČR zajistit zapojení do průzkumu EU o genderově podmíněném násilí 
a dalších formách interpersonálního násilí.  Výzkum by měl navazovat na studii Agentury EU 
pro základní práva z roku 2014. Termín pro zaslání žádosti o grant pro realizaci výzkumu byl 
8. července 2020. B. Marvánová Vargová poděkovala H. Válkové za kontaktování ČSÚ 
s žádostí o zapojení; dle vyjádření M. Rojíčka však ČSÚ nedisponuje dostatečnými 
personálními kapacitami. B. Marvánová Vargová uvedla, že považuje za zarážející, že ČR 
nevyužije grantu, když na podobný výzkum finance nemá. Požádala H. Válkovou, zda by 
byla ochotná zaslat Evropské komisi žádost o prodloužení lhůty pro zapojení do výzkumu 
s tím, že by se ČR pokusila zajistit pracoviště k tomu, aby tento výzkum mohl proběhnout. 
Metodologie je již hotová a 80 % nákladů bude zajištěno ze strany EU; bylo by tedy až 
trestuhodné tuto příležitost nevyužít.  

H. Válková uvedla, že jednou z možností by bylo zadat tento výzkum Institutu pro kriminologii 
a sociální prevenci, který se touto problematikou zabývá. Doporučila, aby z návrhu znění 
usnesení byl odebrán ČSÚ a aby slovo „doporučuje“ bylo nahrazeno slovem „žádá“. 
Do diskuze se již nikdo další nepřihlásil, H. Válková tedy vyhlásila hlasování o usnesení. 
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Rada vlády pro rovnost žen a mužů  

žádá Úřad vlády ČR, aby zajistil zapojení ČR do průzkumu EU genderově 

podmíněného násilí na ženách a dalších forem interpersonálního násilí. 

 
O usnesení proběhlo hlasování: 

pro: 24, proti: 0, zdržel/a se: 0 

Usnesení bylo přijato. 
 
 

c. Podnět k transpozici směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem rodičů a pečujících osob 

R. Kolínská představila usnesení k transpozici směrnice 2019/1158.  

M. Štěpánková Štýbrová poděkovala za podnět a uvedla, že kvůli pandemii covid-19 došlo 
při transpozici směrnice ke zdržení.  

H. Skálová usnesení podpořila. Jedním z důležitých aspektů, které by se měly v této oblasti 
řešit, je vymezení nepřenosné rodičovské dovolené pro otce. Její zavedení může výrazně 
přispět rovnosti žen a mužů ve společnosti a snížit genderové stereotypy. 

R. Šafařík požádal MPSV, aby byl do diskuzí, o nichž usnesení hovoří, zahrnut Výbor 
pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života. 

H. Válková navrhla zaměnit v usnesení spojení „transpoziční plány“ za „harmonogram 
transpozice“. Vzhledem k tomu, že se do diskuze nikdo další nepřihlásil, zahájila hlasování 
k usnesení.  

 

Rada vlády pro rovnost žen a mužů  

vyzývá Ministerstvo práce a sociálních věcí,  

1) aby do příštího jednání předložilo Radě harmonogram transpozice směrnice 

2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících 

osob,  

2) aby do diskuze týkající se transpozice směrnice zahrnula odbornou veřejnost. 

 
O usnesení proběhlo hlasování: 

pro: 23, proti: 0, zdržel/a se: 1 

 

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

R. Šafařík informoval o současném stavu přípravy Strategie.  

M. Smolíková poukázala na připomínku MF k opatření směřujícímu k zavedení daňového 
zvýhodnění pro zaměstnavatele poskytující zkrácené úvazky rodičům do 3 let věku dítěte 
a osobám pečujícím o závislé členy a členky rodiny. Poznamenala, že jí přijde důležité 
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podporovat zaměstnanost rodičů s malými dětmi a že nerozumí připomínce MF, že by 
opatření mohlo umožnit účelové snižování daňové povinnosti. Uvedla také, že nerozumí 
připomínce MK, MO a MV k opatření směřujícímu k zapojení NNO do tvorby strategických a 
koncepčních dokumentů souvisejících s rovností žen a mužů. 

H. Válková poznamenala, že se tímto problémem setkává u jiných strategií, kdy zástupci 
a zástupkyně rezortů mění formulaci ze „zajistí“ na „dají prostor“ nebo „umožní“. Jelikož tento 
závazek nemohou zajistit, snaží se ho prosadit v měkčí podobě, aby nebyli odpovědní za to, 
že ho nezajistí. Neznamená to, že se závazkem nesouhlasí. Co se týká připomínky MF, 
jedním z důvodů může být fakt, že MF nechce být předmětem možné kritiky za údajné 
plýtvání. H. Válková nicméně doplnila, že přijetí tohoto opatření zcela podporuje. 

R. Šafařík doplnil, že problematika zapojení NNO do tvorby strategií byla řešena na 
bilaterální schůzce s MV. Hlavní obava směřovala k tomu, že se MV nechce k opatření 
paušálně zavazovat, neboť v jejich gesci může existovat veřejná politika, kde není možné 
zapojit NNO z bezpečnostních důvodů. Byla tedy navržena formulace, která tuto úzkou 
oblast z opatření vyjme. Nová formulace by tak měla být přijatelná pro MV i MO. Co se týká 
opatření v gesci MF, problémem je, že není v jejich vůli vytvářet další daňové výjimky. 

R. Kolínská poznamenala, že zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby na zkrácené 
úvazky, čelí vyšší administrativě. Snížení daně by je tak mohlo motivovat k tomu, aby více 
osob na zkrácené úvazky zaměstnávali. 

Š. Homfray otevřela diskuzi k opatřením z kapitoly veřejný život a rozhodování, která se 
týkají motivace politických stran a hnutí k zajištění k zajištění alespoň 40% zastoupení žen 
na kandidátních listinách ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR a zastupitelstev krajů. 
Uvedla, že by politické strany a hnutí měly být motivovány usilovat o vyrovnané zastoupení 
i ve volbách do Evropského parlamentu. Navrhla tedy za Výbor pro vyrovnané zastoupení 
doplnění stanovených opatření před předložením Strategie do mezirezortního 
připomínkového řízení. 

B. Marvánová Vargová se dotázala na rozpory s MF k navýšení stávajících dotačních 
programů, z nichž jsou financovány služby na pomoc obětem domácího a genderově 
podmíněného násilí. 

R. Šafařík odpověděl, že aktuálně navrhovaným řešením je identifikování a vyčíslení 
opatření, která mají přímý dopad na státní rozpočet, v předkládací zprávě. V návrhu 
usnesení by byl uveden úkol pro ministryni financí a dotčené správce kapitol zohlednit tyto 
požadavky v rámci přípravy státního rozpočtu od roku 2022. 

H. Válková doplnila, že ministryně spravedlnosti M. Benešová navýšení dotačních titulů vítá, 
přijetí opatření nicméně podmínila závazkem pro MF. MSp nemá prostředky na tato 
navýšení. Poznamenala také, že současná situace je kvůli zadlužení a nejistotě způsobené 
pandemií covid-19 složitější než před rokem. 

B. Marvánová Vargová argumentovala, že právě tento případ vypovídá o potřebě ratifikovat 
Istanbulskou úmluvu, kde by povinnosti ČR byly jasně stanoveny. Nemusely by pak probíhat 
každoroční diskuze o financování služeb pro oběti domácího násilí.  

M. Smolíková poukázala na rozpor s MSp k opatření týkajícímu se vyhodnocení stávající 
právní úpravu trestných činů z hlediska ochrany oběti domácího a genderově podmíněného 
násilí. Uvedla, že by toto opatření nemělo být ze Strategie vyřazeno. Je legitimní diskutovat 
nad tím, jak jsou nastaveny sazby a jak jsou trestné činy definovány i proto, že čelíme nové 
škále útoků – například v kybernetickém prostoru.    
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R. Šafařík dodal, že k tomuto opatření proběhne bilaterální jednání s MSp. Vůle MSp k přijetí 
opatření existuje, probíhá nicméně diskuze o konkrétním znění daného opatření.  

H. Válková se dotázala, do kdy mohou členky a členové Rady posílat své případné 
připomínky.  

R. Šafařík odpověděl, že členky a členové Rady se ke Strategii budou moci vyjádřit v srpnu, 
kdy bude Strategie předložena do mezirezortního připomínkového řízení. 

 

5. Informace o činnosti sekretariátu Rady a plnění úkolů 

a. Úkoly a činnost sekretariátu 

R. Šafařík uvedl, že z časových důvodů bude stručný a shrne pouze plnění usnesení Rady. 

 

b. Plnění usnesení Rady 

R. Šafařík shrnul usnesení přijatá na únorovém zasedání Rady. Dotázal se, zda by MZd 
nebo MPO chtělo informovat o plnění usnesení k podpoře kojení. 

L. Novotná odpověděla, že nebyli ze strany MZd kontaktováni a že aktuálně čekají na jejich 
stanovisko.  

R. Šafařík odpověděl, že třetí bod usnesení byl adresován přímo MPO; je-li však potřeba 
součinnost s MZd, ÚV ČR se ji pokusí zajistit. Navrhl, aby plnění usnesení bylo diskutováno 
na jednání Pracovní skupiny k porodnictví. 

V průběhu projednávání tohoto bodu se z jednání Rady omluvila K. Droznová. Počet 
přítomných členek a členů Rady klesl na 23. 

 

6. Různé 

a. Rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva o porušení Evropské 
sociální charty ze strany ČR 

P. Konůpka shrnul výsledky kolektivní žaloby proti ČR za porušení Evropské sociální charty. 
Evropský výbor pro sociální práva shledal porušení Evropské sociální charty ve třech 
oblastech. Těmi jsou netransparentnost v odměňování, nedostatečný pokrok v oblasti 
rovných příležitostí v odměňování a nedostatečný pokrok pro zajištění vyrovnaného 
zastoupení žen v řídících orgánech obchodních společností.  

R. Šafařík uvedl, že se sekretariát pokouší rozhodnutí implementovat do Strategie tak, aby 
ČR v této oblasti nebyla neaktivní a mohla poukázat na to, že se nedostatky pokouší 
odstranit.  

V průběhu projednávání tohoto bodu se z jednání Rady omluvila B. Marvánová Vargová. 
Počet přítomných členek a členů Rady klesl na 22. 

 

b. Příprava ratifikace Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 190 o odstranění 
násilí a obtěžování ve světě práce 
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R. Šafařík uvedl, že Úmluvou Mezinárodní organizace práce č. 190 o odstranění násilí 
a obtěžování ve světě práce (dále jako „Úmluva MOP“) se na svém posledním jednání 
zabýval Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, který vládě ČR doporučil 
zahájení procesu ratifikace Úmluvy MOP.  

M. Štěpánková Štýbrová reagovala, že projednání materiálu bylo zařazeno na program 
jednání vlády ČR dne 13. července 2020, následně byl materiál z jednání stažen. Důvod, 
proč materiál nebyl projednán, není MPSV znám. Každá nová úmluva musí být však vládou 
ČR projednána do 18 měsíců a následně předložena Parlamentu ČR. 

V průběhu projednávání tohoto bodu se z jednání Rady omluvil. A. Kareš, J. Postránecký 
a J. Kožíšek. Počet přítomných členek a členů Rady klesl na 19. 

 

c. Návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám 
sterilizovaným v rozporu s právem 

H. Válková uvedla, že udělala vše, aby se návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní 
částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem dostal do Poslanecké sněmovny PČR; 
kvůli pandemii covid-19 bylo nicméně projednávání návrhu zákona odsunuto. Doplnila, 
že předpokládá zařazení na zářijové či říjnové jednání Poslanecké sněmovny PČR a že 
bude ráda za případnou mediální podporu. 

M. Šimůnková uvedla, že děkuje H. Válkové a R. Policarovi za jejich práci v tom, aby byl 
návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu 
s právem předložen Poslanecké sněmovně PČR. Na návrhu zákona a důvodové zprávě 
pracovali zástupci a zástupkyně státního sektoru a neziskového sektoru dva a půl roku. 
Doplnila, že návrh zákona dle jejího názoru má politickou podporu. 

M. Smolíková doplnila, že se jedná o případy, které jsou 30 a více let staré. Je tedy důležité 
přijmout zákon co nejdříve, aby se sterilizované ženy odškodnění dočkaly. ČŽL oslovi 
poslance a poslankyně s žádostí o podporu návrhu zákona. 

H. Válková uzavřela bod a otevřela rozpravu k dalším tématům.  

R. Kolínská uvedla, že na program jednání vlády ČR dne 27. července 2020 bylo zařazeno 
projednání návrhu na ratifikaci Istanbulské úmluvy. Dotázala se, zda by nebylo vhodné 
připomenout ministrům a ministryním, že jejich rezorty s ní vyslovily souhlasné stanovisko. 

H. Válková uvedla, že volat ministrům a ministryním nebude, protože nemá ráda kuloární 
jednání. Svou snahu vyvine na to, aby návrh na ratifikaci Istanbulské úmluvy dokázala 
obhájit a aby ji vláda ČR předložila Poslanecké sněmovně PČR. Vzhledem k tomu, že se do 
diskuze již nikdo nepřihlásil, ukončila jednání s tím, že bude snažit, aby do konce roku 
proběhla ještě dvě jednání Rady. Poděkovala členkám a členkám Rady za jejich aktivitu. 

 
Souhrn úkolů sekretariátu Rady: 

 Navrhnout předsedovi Rady zřízení pracovní skupiny při Radě, která by se zabývala 
dopady pandemie covid-19 na rovnost žen a mužů 

Zodpovídá: sekretariát 

Termín: příští jednání Rady 
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 Zařadit na program jednání Rady novelu zákona o dětských skupinách 

Zodpovídá: sekretariát 

Termín: příští jednání Rady 

 

 Zařadit na program jednání Pracovní skupiny k porodnictví plnění usnesení 
k podpoře kojení 

Zodpovídá: sekretariát Rady 

Termín: příští jednání Pracovní skupiny k porodnictví 

 

V Praze dne 3. srpna 2020 

Zapsala: Kristýna Kabzanová 

 

Schválili:  

 

……………………………………… 

Ing. Andrej Babiš, předseda Rady 

 

……………………………………… 

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


