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Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 
sekretariát 

 
Záznam ze zasedání 

Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů dne 13. září 2007 
 
Místo zasedání: budova MPSV Na Poříčním právu 1, zasedací místnost „Klub“ (od 

13 hod. do 15,30 hod.) 
 

Přítomní členové a členky Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (dále 
jen „Rada“)  nebo jejich zástupci a zástupkyně s hlasovacím právem: 
Předsedkyně MUDr. Džamila Stehlíková (Vláda ČR - ministryně vlády České 
republiky pro oblast lidských práv a národnostních menšin), místopředseda Rady 
MUDr. Marián Hošek (nám. MPSV), Ing. Marie Bílková (VŘ MPSV), Mgr. Lenka 
Ptáčková Melicharová (nám. MV), RNDr. Jindřich Kitzberger (nám. MŠ), Ing. Edita 
Hrdá (VŘ MZV), Ing. Zdeňka Fidlerová (MF), Ing. Jiří Houdek (VŘ MMR), Mgr. 
Miroslav Prokop za Ing. Karla Turečka (nám. MZ), Ing. Jan Litomiský (zmocněnec 
vlády pro lidská práva), Ing. Jan Fischer, CSc. (předseda ČSÚ), Danuše Machátová 
(ČMKOS), Mgr. Branislava Marvanová Vargová (Rosa, o.s.), Mgr. Monika 
Ladmanová (Otevřená společnost, o.p.s.), Mgr. Rut Kolínská (Síť Mateřských center, 
o.s. ), PhDr. Marie Čermáková (odbornice – socioložka) 
 
Omluvení členové a členky Rady: 
Mgr. Zdeněk Zajíček (nám. MV), JUDr. Vladimír Král (1.nám. MSp), Ing. František 
Padělek (nám. MO), Ing. Jan Wiesner (předseda KZPS), Mgr. Alexandra Jachanová 
Doležalová (Gender Studies, o.p.s.). 
 
Přítomní zástupci členů bez hl. práva: 
JUDr. Michal Basík za JUDr. Vladimíra Krále (1. nám. MSp), JUDr. Jarmila 
Thurnvaldová za MUDr. Markétu Hellerovou (nám. MZd) 
 
Přítomní hosté: 
Mgr. Božena Horníková (KÚ Plzeňského kraje), Mgr. Pavlína Nováková (KÚ 
Zlínského kraje), Bohumila Vančurová (KÚ Jihočeského kraje), PhDr. Renáta 
Köttnerová (KÚ Olomouckého kraje), Ing. Věra Hnátová (Česká manažerská 
asociace), Ing. Helena Knoblochová (APM), PhDr. Martin Jára (Liga otevřených 
mužů) 
 
Z celkového počtu 22 členů bylo přítomno 16 osob s hlasovacím právem. 
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Program jednání: 
1. Zahájení, schválení programu, představení členů a členek Rady a hostů. 
2. Zhodnocení stavu rovných příležitostí v resortu nebo oblasti působení členů a 

členek Rady. 
3. Vystoupení zástupců a zástupkyň krajů o stavu rovných příležitostí žen a 

mužů v regionu. 
4. Projednání návrhu plánu práce na rok 2007. 
5. Nominace zástupců/zástupkyň Rady do monitorovacích výborů Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV), Jednotného programového 
dokumentu pro cíl 3 (MPSV), Programu Iniciativy Společenství EQUAL 
(MPSV) a Rámce podpory Společenství (MMR). 

6. Informace o připravovaných změnách statutu Rady vlády pro rovné příležitosti 
žen a mužů. 

7. Různé. 
 

K bodům 1 až 3 – Zahájení, schválení programu, představení členů a členek 
Rady a hostů, zhodnocení stavu rovných příležitostí:  

Jednání zahájila nová předsedkyně Rady MUDr. Džamila Stehlíková. Úvodem 
přivítala přítomné a požádala, aby se každý z nich krátce představil. Následně 
požádala o připomínky k navrženému programu jednání.  

Program jednání byl všemi členkami a členy odsouhlasen bez připomínek.  
Poté paní předsedkyně oznámila, že ve 14 hodin bude jednání Rady 

přerušeno a proběhne tisková konference, na které budou novináři informováni o 
obnovení činnosti Rady a jejích prioritách. 

Předsedkyně formulovala svá prioritní témata pro nejbližší období, a to 
„prevence domácího násilí“ a „sladění pracovního a rodinného života“. Zdůraznila, že 
je nezbytné předcházet domácímu násilí a usilovat o to, aby se děti nestávaly svědky 
domácího násilí. Současně upozornila na to, že je třeba vytvářet podmínky pro 
slaďování pracovní kariéry žen a mužů s jejich rodinným životem. V této souvislosti 
podtrhla potřebnou vstřícnost zaměstnavatelů a nezaměnitelnou roli nestátních 
neziskových organizací. Navrhla, že by se mohla například zopakovat akce 
Mateřských center „Jak se žije s kočárky“, jejímž účelem by bylo opět prozkoumat 
Prahu, jak je vstřícná k rodičům s dětmi (zejména bezbariérové přístupy a celkové 
podmínky na úřadech).  

Místopředseda Rady MUDr. Marián Hošek, toto téma podpořil. Doplnil, že 
nejvíce se nerovnost projevuje v rodině. Vyslovil souhlas s tím, že je třeba vytvářet 
rovnější příležitosti pro ženy. Současně však zdůraznil, že povinnosti mužů jsou málo 
diskutovány. Muže je třeba v jejich odpovědnosti podpořit a zainteresovat, například 
prostřednictvím spolupráce s Ligou otevřených mužů. Následně paní předsedkyně 
požádala členy Rady, aby také navrhli svá témata. 

Paní Machátová zdůraznila, že je třeba věnovat pozornost návratu osob 
pečujících o osobu blízkou zpět do pracovního procesu, neboť v těchto případech 
bývá dalším diskriminačním důvodem věk. 
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Mgr. Ptáčková Melicharová uvedla, že by bylo dobré se zaměřit na 
mezigenerační vztahy a zohledňovat prarodiče pečující o vnoučata za společnost a 
bez ekonomické výhodnosti. Zvážit možné změny v rámci penzijní reformy. 

Členové Rady jednohlasně odsouhlasili prioritní témata „prevence domácího 
násilí“ a „sladění pracovního a rodinného života“. V návaznosti na to byl jednohlasně 
odsouhlasen vznik dvou výborů: 

1. výboru pro prevenci domácího násilí, 
2. výboru pro rovné příležitosti žen a mužů v rodinném a pracovním životě.  
Následně bylo jednání Rady přerušeno a proběhla tisková konference 

s novináři, na které bylo oznámeno obnovení činnosti Rady, priority Rady a vznik 
výboru pro prevenci domácího násilí a výboru pro rovné příležitosti žen a mužů 
v rodinném a pracovním životě. 

O spolupráci s Radou projevili zájem Výbor pro práva dítěte Rady vlády ČR 
pro lidská práva, neboť také děti jsou svědky domácího násilí, a Liga otevřených 
mužů.  

 
K bodu 4: 
 Členové Rady jednohlasně odsouhlasili Plán práce na rok 2007, resp. na jeho 
zbývající část. 
 
K bodu 5 – Nominace zástupců/zástupkyň Rady do monitorovacích výborů 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Jednotného 
programového dokumentu pro cíl 3, Programu Iniciativy Společenství EQUAL, 
Rámec podpory Společenství. 
 

• Jako zástupkyně Rady v monitorovacím výboru Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost (MPSV) byla navržena Mgr. Kolínská.  

• Jako zástupkyně Rady v monitorovacím výboru Jednotný programový 
dokument pro cíl 3 (MPSV) byla navržena Mgr. Marvanová Vargová. 

• Jako zástupkyně Rady v monitorovacím výboru Programu Společenství 
EQUAL (MPSV) byla navržena Mgr. Ladmanová. 

• Jako zástupkyně Rady v monitorovacím výboru Rámec podpory společenství 
(MMR) byla navržena Mgr. Jachanová Doležalová. 

Paní předsedkyně požádala členy Rady o schválení navržených zástupkyň 
v monitorovacích výborech. Navržené zástupkyně v jednotlivých monitorovacích 
výborech byly většinou hlasů schváleny. 1 členka se zdržela hlasování. 
 
K bodu 6 – Informace o připravovaných změnách statutu Rady vlády pro rovné 
příležitosti žen a mužů 

Radě byl předložen návrh na provedení změn Statutu Rady. Navržené změny 
souvisejí s usnesením vlády ČR ze dne 11. července 2007 č. 762 k Souhrnné zprávě 
o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v roce 2006, 
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kterým se též k 1. lednu 2008 delimituje 5 funkčních míst z Ministerstva práce a 
sociálních věcí na Úřad vlády. 

K navrženým změnám paní ministryně doplnila, že o členství v Radě požádaly 
některé další nestátní neziskové organizace, např. Liga otevřených mužů. V této 
souvislosti požádala přítomného zástupce Ligy otevřených mužů pana PhDr. Martina 
Járu, aby představil sebe i organizaci, kterou zastupuje. Poté paní předsedkyně 
navrhla rozšířit počet zástupců nestátních neziskových organizací z 5 na 7. 

Mgr. Ladmanová navrhla, aby členem Rady byl též zástupce útvaru 
místopředsedy vlády pro evropské záležitosti, a to zejména v souvislosti s přípravou 
blížícího se předsednictví ČR Radě EU. 
 
K bodu 7 – různé 
PhDr. Hůlková pozvala přítomné na závěrečnou konferenci Roku rovných příležitostí, 
která se bude konat v Brně dne 17. října 2007. 
Paní předsedkyně připomněla, že 14. září 2007 občanské sdružení Fórum 50% 
pořádá v Lichtenštejnském paláci konferenci „Podpora žen ve vstupu do politiky: 
možnosti uplatnění pozitivních nástrojů". 
Mgr. Kolínská pozvala přítomné na konferenci mateřských center. 
 


