
1 
 

 

Záznam z jednání Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů 

(dále “Výbor”) konaného dne 20. dubna 2016 

 
Místo schůze: Praha, Úřad vlády, Vladislavova 4, místnost „Fórum“ (od 14:00 do 15:45) 

 
Přítomné členky a členové 

 Jméno Organizace 

1. Fárová Nina GEK ČR, z.s. 

2. Ferrarová Eva MV ČR 

3. Halanová Květa SMO ČR, Jílové u Prahy 

4. Havlíková Petra Nesehnutí 

5. Jonitová Bronislava MO ČR 

6. Kadlec Zdeněk KÚ Vysočina 

7. Kubálková Petra ČŽL 

8. Pavlas Tomáš Otevřená společnost 

9. Světlíková Daniela Český svaz žen 

10. Smetáčková Irena PF UK 

11. Šebková Jitka ČMOSA 

12. Šeredová Purschová Adéla MPSV ČR 

13. Šprincová Veronika Fórum 50 % 

14. Ventová Nebeská Josefína MPSV ČR 

 
Omluveny/i: 

 Jméno Organizace 

1. Baslarová Iva MF ČR 

2. Gerhard Vladislav MČ Praha 18  

3. Linková Marcela NKC – Gender a věda 

4. Pavlík Petr FHS UK 

5. Skálová Helena Gender Studies 

6. Uhl Michal MČ Praha 2 

 
Hostky/hosté: 

 Jméno Organizace 

1. Marcalíková Olga MD ČR 

2. Měšťan Stanislav MŠMT 

3. Nestával František MPO 

 

Sekretariát Výboru (Oddělení rovnosti žen a mužů, dále také jako „Oddělení“): 

Monika Skopalová, Lucia Zachariášová 

 

Z celkového počtu 20 členek a členů Výboru bylo přítomno 14 osob, Výbor byl 

tedy usnášeníschopný. 
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Ad bod 1 – Úvod a schválení programu  

Místopředsedkyně Výboru, E. Ferrarová, která na jednání zastoupila omluveného 

předsedu P. Pavlíka, přivítala všechny přítomné a dala hlasovat o programu jednání: 

 

O tomto návrhu proběhlo hlasování: 14  pro, 0 proti, 0 se zdrželi. Program jednání byl 
přijat. 

 

Ad bod 2 – Rada vlády pro rovnost žen a mužů 

 

I. Smetáčková informovala přítomné o hlavních bodech jednání právě proběhlé Rady. 

Zde byly podány informace o tom, že Oddělení se přestěhovalo do prostor na Kodaňské 

46, Oddělení rovněž oznámilo schválení projektu spolufinancovaného z Operačního 

programu Zaměstnanost (dále jako „OPZ“), který naváže na projekt realizovaný 

Oddělením z předchozího operačního programu (OPLZZ). Na Radě byly dále sdíleny 

informace o kritice Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen, ze kterých 

vyplynula pro ČR nová doporučení. Oddělení bude na další Radě referovat, jaká opatření 

budou v této věci přijata. Další diskuze na Radě se týkala procesu přípravy 

tzv. zálohového výživného. Rada přijala usnesení, kde vyzvala vládu ČR k přípravě 

ratifikace Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 189 o pracovnících v cizí domácnosti. 

Dále byla na Radě představena Souhrnná zpráva o rovnosti žen a mužů v roce 2015 

a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 

a představen návrh na nové znění Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády 

při prosazování rovnosti žen a mužů, které připravilo Oddělení. Prosazování rovnosti 

žen a mužů prezentovalo tentokrát na Radě MŠMT, zatím to byla pro účely Rady asi 

nejlepší prezentace z dosud proběhlých. I. Smetáčková v návaznosti na to představila 

svůj návrh materiálu, který obsahuje základní strukturu, kterou by se resorty při svých 

přípravách prezentace na Radě mohly řídit. Následovala diskuze k tomuto návrhu, kde 

se jednalo také o tom, jak by jednotlivé prezentace měly být dlouhé a kolik jich lze 

v rámci jednoho jednání Rady stihnout. Jako optimální se ukazuje poskytnout cca 20 

1.   Schválení programu  

2.   Rada vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada“) 

 Informace z jednání Rady  
 Doporučení pro resortní prezentace na Radě 

I. Smetáčková 

3.   Podnět výboru - Návrh na novelu zákonů o úřednících   
      samosprávných celků, o obcích, krajích a HMP    

E. Ferrarová 

4.   OPZ 

 Aktuální informace o stavu žádostí resortů o čerpání 
finančních prostředků z OPZ (výzva k implementaci 
Strategie); otázka zapojení krajů 
 Informace o činnosti pracovní skupiny 
k Programovému partnerství OPZ 

 

A. Purschová, sekretariát 

 

 

T. Pavlas 

6.   Různé 
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minutový prostor s tím, že by na každém jednání Rady prezentoval pouze jeden resort, 

maximálně dva. Návrh na strukturu prezentací byl Výborem připomínkován a bude 

po jednání dopracován a poté rozeslán Výboru k hlasování per rollam. Na závěr tohoto 

bodu se diskutovalo o zastoupení resortů v členstvu Rady, neboť ne všechny resorty jsou 

v ní v současné době zastoupeny. Výbor se touto věcí bude dále zabývat.  

 

Ad bod 3 – Podnět výboru - Návrh na novelu zákonů o úřednících  samosprávných 

celků, o obcích, krajích a HMP    

V rámci tohoto bodu byl diskutován předložený podnět Výboru k návrhu novely zákonů 

o úřednících  samosprávných celků, o obcích, krajích a hlavním městě Praze, který 

připravil Kraj Vysočina. Bylo dohodnuto, že Výbor vyjádří návrhu podporu, zatím 

bez konkrétního legislativního návrhu.  Oddělení podnět přepracuje na základě proběhlé 

diskuze a pošle znovu všem k připomínkám a k hlasování per rollam. 

Ad bod 4 – OPZ 

A. Purschová v tomto bodě seznámila přítomné se změnou výzvy č. 028 k implementaci 

Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020. Žadateli mohou být 

nově také nestátní neziskové organizace a vysoké školy. V současné chvíli neeviduje 

MPSV žádnou žádost ze strany resortů, z některých však přichází zprávy, že se projekty 

chystají. M. Skopalová doplnila, že Oddělení plánuje více  propojit resorty s neziskovým 

sektorem. A. Purschová informovala o výzvě také Asociaci krajů a Svaz měst a obcí ČR.  

E. Ferrarová přišla s návrhem uspořádat seminář k této výzvě, kde byl mohl být rovněž 

odprezentován případ dobré praxe. L. Zachariášová navrhla pozvat na tento seminář 

přímo kompetentní osoby, které v rámci resortů jsou myšlence realizovat projekt 

otevřeny. Následovala diskuze o konkrétnějších podmínkách výzvy - pokud bude jakožto 

partner projektu ve spolupráci s resortem realizovat projekt vysoká škola nebo 

nezisková organizace, je podmínkou, aby se partnerská instituce veřejné správy zavázala 

ve svých interních dokumentech implementovat výstupy projektu, a aby po dobu trvání 

projektu promítla tuto činnost do pracovní náplně alespoň jednoho svého zaměstnance 

či zaměstnankyně.  

V další části tohoto bodu seznámil T. Pavlas ostatní s činností pracovní skupiny Výboru 

k Programovému partnerství OPZ. Skupina se sešla po minulém jednání Výboru 

a diskutovala o nominacích na zástupkyně a zástupce nestátních neziskových organizací 

do Programového partnerství OPZ. T. Pavlas připravil návrh dopisu, který bude 

prostřednictvím Oddělení poslán na MPSV. Následovala diskuze týkající se Standardu 

genderového auditu a kritérií pro potřebnou expertízu auditorek a auditorů. T. Pavlas 

dále upozornil na to, že příslušnost režijních nákladů do nákladů nepřímých považuje 

v OPZ za antisystémové opatření, pro NNO problematické. A. Purschová reagovala s tím, 

že toto nastavení není nové, ale platilo již v rámci OPLZZ, přislíbila však, že MPSV se 

otázkou nastavení bude do budoucna zabývat - lze předpokládat znovuotevření této 

otázky na dalším jednání Programového partnerství. T. Pavlas na konec informoval, že 

0tevřená společnost, o.p.s provedla genderovou analýzu OPZ, a v té souvislosti byl 

navržen nový bod do právě chystaných Aktualizovaných opatření Priorit a postupů 

vlády při prosazování rovnosti žen a mužů. P. Kubálková upozornila, že nominace 

za NNO do Programového partnerství OPZ bude třeba případně přehodnotit vzhledem 
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k zasedání výkonného výboru České ženské lobby dne 29. dubna, na kterém se bude 

volit znovu vedení. Oddělení dopis poté, i s několik připomínkami vznesenými 

na Výboru, dopracuje a pošle.  

E. Ferrarová poté dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:  

Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů vyjádřil souhlas s odesláním 

dopisu, kde je navrženo členství konkrétních zástupkyň a zástupců nestátních neziskových 

organizací do Programového partnerství OPZ. 

Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželi. Usnesení bylo přijato. 

Ad bod 5 – Různé 

V rámci tohoto bodu se opět otevřela diskuze o složení členstva v Radě. MPO bylo 

vyzváno, aby zaslalo pro své členství požadavek oficiální cestou. Výbor si na příští 

jednání nastuduje složení Rady a příště k tomu bude vedena další diskuze.   

 

Jednání bylo ukončeno v 15:45 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: M. Skopalová (Oddělení rovnosti žen a mužů)  


