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Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů - záznam o provedení 
hlasování per rollam 
 
Číslo hlasování per rollam – 1/2021  
Hlasování per rollam vyhlášeno dne: 17. 8. 2021 v 9:03 
Hlasování per rollam uzavřeno dne: 22. 8. 2021 v 23:59 
Hlasování per rollam vyhlásila: Marta Musilová, Oddělení průřezových agend 
Počet členek a členů k datu vyhlášení hlasování: 20 
Počet členek a členů, kteří se v hlasování vyjádřili: 15 
Počet členek a členů, kteří se nevyjádřili a jejichž hlas byl v souladu s čl. 4 odst. 4 jednacího řádu 
započten jako hlas PRO: 5 
 
Výsledek hlasování: 20 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL(A) SE 

 
Schválené usnesení: 
 
Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů 

a) bere na vědomí, že v návaznosti na Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030 

došlo pro rok 2022 k rozšíření okruhu oprávněných žadatelů v dotačním programu 

ÚV ČR "Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů";  

b) upozorňuje, že v minulých letech nebyla i přes opakovaná doporučení Rady vlády 

pro rovnost žen a mužů zajištěna adekvátní alokace tohoto dotačního programu 

a že počty podaných žádostí za stávajícího nastavení výrazně přesahují finanční 

možnosti dotačního programu;  

c) považuje za nezbytné, aby i s ohledem na rozšířený okruh oprávněných žadatelů byla 

zajištěna alokace dotačního programu pro rok 2022 ve výši alespoň 7 mil. Kč tak, 

jak to ukládá usnesení vlády ČR ze dne 8. března 2021 č. 269;  

d) doporučuje Radě vlády pro rovnost žen a mužů, aby vyzvala předsedu Rady, zmoc-

něnkyni vlády pro lidská práva, vedoucí Úřadu vlády ČR a ministryni financí k zajiš-

tění alokace dotačního programu pro rok 2022 ve výši alespoň 7 mil. Kč. 

 
Odůvodnění: 
 
Dotační program Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů (dále jen „Do-
tační program“) představuje významný prvek v rámci zajišťování aktivit prosazujících rovnost žen 
a mužů v České republice, a to jednak z toho důvodu, že jeho existence vyjadřuje podporu hodno-
tě rovnosti, k níž se Vláda ČR zavázala v řadě dokumentů (např. Strategie rovnosti žen a mužů 
na léta 2021 - 2030, schválená usnesením vlády ČR ze dne 8. března č. 269), a jednak prakticky 
proto, že Dotační program představuje zdroj pro financování aktivit i v oblastech, které nejsou 
standardně podporovány v jiných programech.  
 
V současné době probíhá vyjednávání o rozpočtu na rok 2022. Protože Dotační program opako-
vaně čelil tlakům na celkové zrušení či snížení alokovaných prostředků, chce Výbor 
pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů vyjádřit tímto usnesením podporu uvedenému 
programu a jeho maximální finanční alokaci. Zachování Dotačního programu a zajištění jeho do-
statečné finanční alokace je jednou z podmínek, aby mohla být naplňována Strategie rovnosti žen 
a mužů na léta 2021 - 2030. Zejména NNO jsou významným aktérem rozvoje v této oblasti a důle-
žitým partnerem veřejné správy při implementaci strategie. NNO mapují problémy v terénu a po-
skytují veřejné správě důležitou zpětnou vazbu a návrhy řešení. Projekty obcí se mohou na lokální 
úrovni zaměřovat například na prevenci násilí či na prosazování rovného přístupu ke vzdělání, 
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sportu, kultuře a využití volného času na území obce. Dotační program tak má potenciál zlepšit 
kvalitu života žen a mužů napříč ČR a přispět k prevenci násilí. 
 
Zpracovala: Marta Musilová 
Schválila: Lucie Hradecká  


