
Plán práce Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů (dále jako 

„Výbor“) na rok 2021 

 

1. Zhodnocování naplňování rovnosti žen a mužů jako horizontálního principu 

v operačních programech a Národním plánu obnovy, monitorování a vyhodnocování 

plánování alokací v rámci operačních programů vztahujících se k období 2021-2027 

 

Opatření č. 1: Monitorovat a vyhodnocovat vývoj alokací v relevantních operačních 

programech.  

Vyhodnocení: Proběhlo - proběhlo částečně – neproběhlo. V případě problematického 

postupu ŘO formulována doporučení pro Radu.   

 

Opatření č. 2: Poskytnout MPSV a Odboru rovnosti žen a mužů odbornou asistenci 

při nastavování nových podob výzev z Operačního programu Zaměstnanost Plus (OPZ+) 

na podporu orgánů veřejné správy při implementaci Strategie pro rovnost žen a mužů 

na léta 2021–2030. 

Vyhodnocení: Proběhla – neproběhla spolupráce s MPSV a Oborem. 

 

Opatření č. 3: Formulovat připomínky k návrhům jednotlivých operačních programů 

a Národnímu plánu obnovy. 

Vyhodnocení: Proběhlo – neproběhlo. Počet připomínek Výboru. V případě neakceptace 

ze strany ŘO formulována doporučení pro Radu.   

 

2. Zhodnocování agendy rovnosti žen a mužů na jednotlivých rezortech 

 

Opatření č. 1: Průběžně sledovat naplňování Standardu pozice rezortních koordinátorek 

a koordinátorů rovnosti žen a mužů na jednotlivých rezortech a na základě pravidelného 

zhodnocení, které provádí Odbor, požádat rezorty s nejnižším zajištěním o zdůvodnění. 

Předložit argumenty pro naplňování Standardu.  

Vyhodnocení: Proběhlo – neproběhlo. Výbor formuloval doporučení k situaci ohledně 

Standardu. 

 

Opatření č. 2: Sledovat průběh a analyzovat kvalitu genderových auditů na jednotlivých 

rezortech.  

Vyhodnocení: Proběhlo – neproběhlo. Výbor formuloval doporučení k situaci ohledně auditů 

na rezortech 

 

Opatření č. 3: Analyzovat kvalitu a efektivitu rezortního vzdělávání v oblasti rovnosti žen 

a mužů a případně navrhnout opatření na její zlepšení. Provést dotazníkové šetření mezi 

koordinátorkami/y genderové rovnosti na jednotlivých resortech; analyzovat frekvenci, 

kvalitu a efektivitu rezortního vzdělávání; připravit související výstup na Radu vlády (s cílem 

zvýšení kvality a míry jednotnosti vzdělávání mezi jednotlivými rezorty). 

Vyhodnocení: Proběhlo – proběhlo částečně – neproběhlo. Výbor za využití své expertízy 

a diskuze s rezortními koordinátorkami a koordinátory rovnosti žen a mužů navrhnul 

dotazník a předal jej Odboru k distribuci. Výbor provedl vyhodnocení dotazníku a formuloval 

doporučení pro Radu. 

 



Opatření č. 4: Poskytnout Odboru rovnosti žen a mužů odbornou asistenci 

při vyhodnocování Zprávy za rok 2020 o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen 

a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 (tj. plnění minimálního standardu a opatření z Akčního 

plánu pro rovnost žen a mužů na léta 2019 – 2020 a jemu předcházejících dokumentu) 

bude Výboru zaslána k připomínkám a při tvorbě případných souvisejících doporučení. 

Vyhodnocení: Proběhlo – neproběhlo. Počet připomínek od členstva Výboru.  

 

Opatření č. 5: Iniciovat dotazníkové šetření týkající se genderového mainstreamingu 

na jednotlivých rezortech; vyhodnotit výsledky a předložit je Radě vlády s doporučením 

na zkvalitnění a sjednocení postupu.  

Vyhodnocení: Proběhlo – proběhlo částečně – neproběhlo. Výbor za využití své expertízy 

a diskuze s rezortními koordinátorkami a koordinátory rovnosti žen a mužů navrhnul 

dotazník a předal jej Odboru k distribuci. Výbor provedl vyhodnocení dotazníku a formuloval 

doporučení pro Radu.  

 

3. Zajištění lepšího pochopení agendy institucionálního zabezpečení rovnosti žen 

a mužů ze strany veřejnosti 

Opatření č. 1: Sledovat reakce na Strategii 2021+ ze strany veřejnosti, rezortů 

a samosprávy. Diskutovat případné slabiny a navrhovat Radě vlády či Odboru přijetí 

adekvátních opatření tak, aby Strategie byla pozitivně přijímána a efektivně naplňována. 

Vyhodnocení: Proběhlo – neproběhlo. Min. 1x ročně provést evaluaci tématu rovnosti žen 

a mužů ve veřejném prostoru, a to i v kontextu opatření č.1. V případě identifikovaných 

slabin formulována doporučení pro Radu.   

 

Opatření č. 2: Medializovat agendu rovnosti žen a mužů a existenci výboru 

pro institucionální zabezpečení i Rady vlády prostřednictvím členek a členů výboru. Každý 

člen/členka výboru se bude podílet na průběžné medializaci agendy. Celkově členky 

a členové výboru autorsky vytvoří alespoň šest výstupů směřujících do veřejného prostoru 

k agendě rovnosti za kalendářní rok. 

Vyhodnocení: Proběhlo – proběhlo částečně – neproběhlo. Počet publikovaných výstupů 

(min. 6).   

 

4. Práce na průběžných podnětech Výboru 

Vyhodnocení: Proběhlo – neproběhlo. Počet usnesení. 

 

5. Vyhodnocování stavu institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů 

ve struktuře Radě vlády pro rovnost žen a mužů 

 

Opatření č. 1: Průběžně sledovat institucionální zabezpečení agendy rovnosti žen a mužů 

na rezortech a ve struktuře Rady vlády pro rovnost žen a mužů.  

Vyhodnocení: Proběhlo – neproběhlo. Počet jednání, na kterých se Výbor danou věcí 

zabýval. 

 

Opatření č. 2: Koordinovat náměty týkající se institucionálního ukotvení rovnosti žen 

a mužů napříč jednotlivými výbory a pracovními skupinami Rady vlády pro rovnost žen 

a mužů a dalších existujících rad s lidskoprávním zaměřením. Realizovat mezi nimi 

dotazování na vnímané potřeby v oblasti institucionálního zabezpečení.  



Vyhodnocení: Proběhlo – proběhlo částečně – neproběhlo. Výbor za využití své expertízy 

navrhnul dotazník a předal jej Odboru k distribuci. Výbor provedl vyhodnocení dotazníku 

a formuloval doporučení pro Radu (1x ročně). 

 

6.  Sledování agendy institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů 

v mezinárodním kontextu 

 

Opatření č. 1: Iniciovat diskusi o legislativním ukotvení rovnosti žen a mužů v ČR 

v porovnání se zeměmi EU a o případných možných úpravách. Pozvat na jednání výboru 

zástupce/kyně právnické obce.  

Vyhodnocení: Proběhlo – proběhlo částečně – neproběhlo. Výbor formuloval doporučení 

včetně odůvodnění pro Radu. 

 

Opatření č. 2: Monitorovat přípravy předsednictví České republiky v Radě Evropské unie 

a poskytnout Odboru svoji expertízu.  

Vyhodnocení: Proběhlo – proběhlo částečně – neproběhlo. Počet zaslaných připomínek. 

 

7. Monitoring prosazování agendy rovnosti žen na úrovni samospráv a poskytování 

související metodické podpory 

 

Opatření č. 1: Iniciovat jednání se zástupci a zástupkyněmi samospráv, akademické obce 

a dalších relevantních stakeholderů za účelem identifikace potřeby samospráv. 

Vyhodnocení: Proběhlo – neproběhlo. Vytvořen komplexní podnět pro Radu včetně 

zdůvodnění a návrhu dalšího postupu. 

 

Opatření č. 2: Poskytnout Odboru odbornou expertízu při tvorbě Metodiky s příklady dobré 

praxe a konkrétními kroky k naplňování gender mainstreamingu v rámci samospráv. 

Vyhodnocení: Proběhlo – neproběhlo. Počet připomínek.  

 

Opatření č. 3: Výbor formuluje pro Radu doporučení/podnět zaměřený uplatňování 

genderově senzitivního jazyka veřejné správě a samosprávě včetně zdůvodnění. 

Vyhodnocení: Proběhlo – neproběhlo. Vytvořen komplexní podnět pro Radu včetně 

zdůvodnění a návrhu dalšího postupu.  

 

 

 

 


