Záznam z jednání Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů
(dále “Výbor”) konaného dne 12. prosince 2017
Místo schůze: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha
Přítomné členky a členové
Jméno
1.
Ferrarová Eva
2.
Havlíková Petra
3.
Pavlas Tomáš
zast. Zachariášová Lucie
4.
Pavlík Petr
5.
Skálová Helena
6.
Smetáčková Irena
7.
Světlíková Daniela
8.
Šebková Jitka
9.
Šprincová Veronika
10.
Uhlířová Zdeňka

Organizace
Nezávislá odbornice
Nesehnutí
Otevřená společnost
FHS UK
Gender Studies
PF UK
Český svaz žen
ČMKOS
Fórum 50 %
MF ČR

Omluveny/i:
Jméno
1.
Fárová Nina
2.
Gerhard Vladislav
3.
Jonitová Bronislava
4.
Kadlec Zdeněk
5.
Kubálková Petra
6.
Linková Marcela
7.
Pavlas Tomáš
8.
Šeredová Purschová Adéla
9.
Uhl Michal

Organizace
GEK ČR
MČ Praha 18
MO ČR
KÚ Vysočina
Kongres žen
NKC – Gender a věda
Otevřená společnost
MPSV ČR
MČ Praha 2

Hostky/hosté:
Jméno
1.
Marcalíková Olga
2.
Nestával František
3.
O´Sullivan Míla
4.
Řezanka Marek
5.
Šnokhous Petr

Organizace
MD ČR
MPO ČR
ÚMV
ČSÚ
MV ČR

Sekretariát Výboru (Odbor rovnosti žen a mužů, dále též jako „Odbor“): Lenka
Grünbergová, Markéta Švarcová (tajemnice), Lucie Hradecká
Z celkového počtu 18 členek a členů Výboru bylo přítomno 10 osob, Výbor byl
usnášeníschopný.

1. Schválení programu
1.
Schválení programu

P. Pavlík/ I. Smetáčková

2.

Pozměňovací návrh poslance Jakuba
Jandy k návrhu zákona o státním
rozpočtu České republiky na rok 2018

P. Pavlík

3.

Činnost pracovní skupiny k revizi
zaměření výborů a pracovních skupin
Rady

V. Šprincová

4.

Shrnutí podnětů z předchozích jednání
Výborů a jejich aktuální stav

L. Grünbergová

5.

Co obnáší vznik nové statistické
kategorie

6.

Institucionální zabezpečení rovnosti žen
a mužů v nové vládě

L. Grünbergová

7.

Různé, shrnutí plnění úkolů z minulých
jednání Výboru

M. Švarcová, členky
a členové Výboru

M. Řezanka

P. Pavlík přivítal přítomné, konstatoval, že Výbor je usnášeníschopný a představil návrh
na změnu programu, tzn. zařazení bodu č. 2 do programu. Proti návrhu programu
nevznesl nikdo z přítomných námitku. Dále byl schválen zápis z posledního jednání
Výboru z 24. října 2017.
2. Pozměňovací návrh poslance Jakuba Jandy k návrhu zákona o státním
rozpočtu České republiky na rok 2018
P. Pavlík představil pozměňovací návrh poslance Jakuba Jandy k návrhu zákona
o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a otevřel diskuzi nad tématem, jaké
chce Výbor k návrhu zaujmout stanovisko.
L. Grünbergová představila návrh usnesení Výboru k návrhu poslance Jakuba Jandy,
L. Hradecká dále konkretizovala odůvodnění tohoto návrhu usnesení.
Dále proběhla skupinová diskuse nad finálním zněním návrhu usnesení, načež P. Pavlík
navrhl hlasovat o návrhu usnesení v následujícím znění:
Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů Rady vlády pro rovnost
žen a mužů vyjadřuje zásadní nesouhlas s pozměňovacím návrhem poslance Jakuba
Jandy k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018, který
směřuje ke zrušení jediného dotačního programu vlády České republiky na podporu
rovnosti žen a mužů (s názvem „Podpora veřejně účelných aktivit nestátních
neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů“). Výbor důrazně doporučuje
tento dotační program zachovat s původně navrženou alokací 7.000.000 Kč.
O tomto návrhu usnesení proběhlo hlasování: 10 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL(A) SE.

Návrh usnesení byl schválen.
P. Havlíková navrhla, aby byl návrh usnesení včetně odůvodnění ihned poslán členkám
a členům Výboru, aby ho mohli šířit mezi své kontakty, což bylo ještě během jednání
výboru splněno.
3. Činnost pracovní skupiny k revizi zaměření výborů a pracovních skupin Rady
P. Pavlík otevřel třetí bod programu jednání a požádal V. Šprincovou, aby přednesla
prezentaci zaměřenou na činnost jednotlivých výborů a pracovních skupin Rady vlády
pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada“) a jejich případnou
revizi. V. Šprincová se ve své prezentaci detailně zabývala pokrytím témat týkajících se
rovnosti žen a mužů v jednotlivých poradních orgánech Rady. Dále zhodnotila, zda-li
jednotlivé orgány nesou název odpovídající jejich zaměření. Značným přínosem
prezentace byla identifikace těch oblastí, které ze zaměření výborů a pracovních skupin
vypadávají a které by bylo vhodné do jednotlivých agend výborů nebo pracovních
skupin zařadit. Blíže viz příloha č. 1.
L. Zachariášová poděkovala za prezentaci a uvedla, že je velmi přínosná pro sekretariát
Rady. Pojmenovala dále průřezová témata, která během prezentace vyvstala:
zdravotnictví, školství, sociální otázky (například bezdomovectví a genderové
stereotypy), a doporučila sekretariátu Rady, aby implementoval do agend jednotlivých
výborů a pracovních skupin navržená průřezová témata.
I. Smetáčková přednesla návrh rozdělení Výboru pro sladění pracovního, soukromého
a rodinného života na 2 výbory, z nichž první by se zaměřoval na rodinnou a sociální
politiku a druhý by řešil problematiku slaďování v souvislosti s trhem práce
a ekonomickými nerovnostmi. Dále I. Smetáčková navrhla pracovní skupinu
k porodnictví transformovat do obecnějšího Výboru pro zdravotnictví, aby byly pokryty
i jiné otázky související s rovností žen a mužů ve zdravotnictví, nikoliv pouze v oblasti
porodnictví, a také možnost ustavení nového výboru, který by se zabýval procesy
produkce a reprodukce poznání ve smyslu rovnosti žen a mužů ve školství, vědě
a médiích.
O. Marcalíková upozornila na nedostatečnou pozornost věnovanou tématu péče
o seniory/ky a problémům tzv. sendvičové generace.
E. Ferrarová přednesla názor, že Výbor pro sladění pracovního, soukromého
a rodinného života by se neměl zabývat situací žen na trhu práce. Agenda trhu práce
by si dle E. Ferrarové zasloužila vlastní výbor, jelikož problémy na trhu práce se netýkají
pouze slaďování.
P. Pavlík požádal sekretariát Rady, aby si stanovil / zjistil priority v otázce maximálního
počtu výborů a pracovních skupin, a zohlednil v tom také personální kapacity
sekretariátu Rady. Navrhl také, aby se sekretariát Rady sešel s pracovní skupinou, která

se věnovala případné revizi činnosti jednotlivých výborů a pracovních skupin Rady,
a tuto otázku detailně diskutoval a svou představu poté sdělil celému institucionálnímu
výboru. Dále doporučil členům a členkám Výboru se do příštího jednání Výboru
zamyslet nad prioritizací témat, kterými by se měly výbory a pracovní skupiny
do budoucna zabývat.
Výbor následně po žádosti p. Řezanky schválil změnu programu a zařadil bod programu
jednání Výboru č. 5 před bod č. 4 kvůli dřívějšímu odchodu pana Řezanky.

5. Co obnáší vznik nové statistické kategorie
M. Řezanka přednesl příspěvek na téma, co obnáší vznik nové statistické kategorie.
Popsal proces zavedení nového statistického indikátoru. V první řadě je třeba vytyčit
cíle, tzn. stanovit, k čemu by nová statistická kategorie měla sloužit a co je přínosem
vzniku nového indikátoru. Prvním krokem by mělo být neformální setkání
kompetentních orgánů. M. Řezanka deklaroval, že ČSÚ je nakloněn spolupráci ve věci
prohloubení sběru dat o ženách s migrační historií.
P. Šnokhous upozornil, že MV disponuje relevantním daty k tématu migrace. Zároveň
předestřel otázku, do jaké míry je možné tato data zpracovávat v souvislosti s ochranou
osobních údajů.
I. Smetáčková navrhla, že by sekretariát Rady měl iniciovat schůzku s Radou vlády
pro národnostní menšiny ve věci zjištění zájmu o sběr nové statistické kategorie.
Eventuálně je možné k jednání přizvat i Sdružení pro integraci a migraci (dále jako
„SIMI“).
D. Světlíková uvedla, že dle jejího soudu problematika migrace nespadá do agendy
Výboru a vznesla otázku, zda je vůbec ku prospěchu věci sbírat diskutovaná data.
M. Řezanka navrhl, že by se věci koordinace potenciální spolupráce obrátil na SIMI
s dotazem, zda je z jejich strany účelné tato data sbírat.
L. Zachariášová navrhla oslovit Výbor pro práva cizinců při Radě vlády pro lidská práva
za účelem případné spolupráce.
P. Pavlík shrnul, že ze strany sekretariátu Rady bude iniciována schůzka mezi
zástupkyněmi/ci SIMI a zástupkyněmi/ci ČSÚ k další případné spolupráci.

4. Shrnutí podnětů z předchozích jednání Výborů a jejich aktuální stav
L. Grünbergová představila, za jaké období byly podněty sledovány a popsala metodiku
sledování podnětů a roli sekretariátu Rady v tomto procesu. Uvedla, že podnět o územně
samosprávních celcích byl schválen vládou a bude zahrnut do Aktualizovaných opatření
Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů (dále jako „Priority“). Dále

L. Grünbergová uvedla, že podnět o metodice genderového rozpočtování bude rovněž
zařazen do Priorit na příští rok.
L. Zachariášová vznesla dotaz na nedočerpání alokací výzev č. 27 a č. 28 v rámci OPZ
s tím, zda MPSV plánuje vyhlásit další systémové výzvy pro orgány veřejné správy
a doporučila sekretariátu Rady užší kooperaci s MPSV v této věci.
L. Grünbergová informovala, že sekretariát Rady provedl Analýzu čerpání finančních
prostředků OP Zaměstnanost na implementaci Vládní strategie pro rovnost žen a mužů
v České republice na léta 2014 – 2020 (dále jako „Strategie“), která mimo jiné
identifikuje opatření k efektivnějšímu čerpání finančních prostředků OP Zaměstnanost
na implementaci Strategie a sdělila, že tento dokument spolu se Standardem pozice
rezortních koordinátorek a koordinátorů rovnosti žen a mužů (dále jako „Standard“)
prošel mezirezortním připomínkovým řízením. Bohužel sekretariát Rady obdržel velké
množství zásadních připomínek (zejm. ke Standardu) a v současnosti se čeká na další
informace, jak v této věci dále postupovat.
L. Hradecká vysvětlila motivaci spojení obou dokumentů v rámci jejich předkládání
do mezirezortního připomínkového řízení, které se jevilo jako strategičtější.
I. Smetáčková vznesla dotaz, jak se vyvíjí sdílení dobré praxe mezi koordinátorkami
a koordinátory rovnosti žen a mužů související s realizací projektů v oblasti rovnosti žen
a mužů na jednotlivých rezortech.
L. Grünbergová informovala, že 27. listopadu 2017 proběhlo jednání s koordinátorkami
a koordinátory rovnosti žen a mužů na Ministerstvu financí, kde se sdílení dobré praxe
realizace projektů na rezortech diskutovalo.
L. Hradecká informovala, že je v plánu ze strany sekretariátu Rady v roce 2018 uvolnit
personální kapacity na podporu rezortů, které by chtěly potenciálně žádat o podporu
v rámci OPZ.
I. Smetáčková požádala sekretariát Rady o urgentní zjištění, jakým způsobem se MPSV
rozhodlo naložit s nevyčerpanými prostředky z výzev č. 27 a č. 28 v rámci OPZ. Zároveň
navrhla, že pokud by se MPSV rozhodlo prostředky nevyužít na stejné nebo obdobné
účely pro rezorty, měl by Výbor přijmout na základě hlasování per rollam usnesení, kde
by doporučoval nevyužité prostředky uplatnit na systémové výzvy pro rezorty.
Dále bylo diskutováno, zda by nebylo účelné rozdělit dokument zahrnující Analýzu
čerpání finančních prostředků OP Zaměstnanost na implementaci Vládní strategie
pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 a Standard do dvou
samostatných dokumentů, přičemž čerpání finančních prostředků OPZ by mělo být
řešeno prioritně.

6. Institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů v nové vládě
L. Grünbergová informovala, že usnesením vlády ČR ze dne 13. prosince 2017 č. 875
vláda ČR jmenovala ministra spravedlnosti JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D., předsedou
Legislativní rady vlády a pověřila ho koordinací na vládní úrovni úkolů v oblasti lidských
práv a rovných příležitostí a boje s korupcí. Samostatný post ministra pro lidská práva
tedy nezůstal zachován a neplánuje se ani zřízení pozice vládního zmocněnce/kyně
pro lidská práva. M. O´Sullivan navrhla, zda by Výbor neměl přijmout usnesení
navrhující zachování pozice vládního zmocněnce/kyně pro lidská práva.
I. Smetáčková reagovala upozorněním na komunikační strategii Výboru vyplývající
z dřívějšího usnesení výboru i Rady, která říká, že Výbor trvá na zachování postu
ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.
Závěrem L. Zachariášová vyzdvihla téma plnění horizontálních principů v rámci
operačních programů ESI fondů (jedním z nich je i rovnost žen a mužů). Každý, kdo
přijde do styku s ESI fondy, má být proškolen v otázkách souvisejících s horizontálními
principy (školení v oblasti rovnosti žen a mužů zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj).
Uvedla, že by mohlo být účelné požádat MMR o zaslání osnov školení koordinátorů/rek
operačních programů a sdílení informací o činnosti těchto koordinátorů/rek.
I. Smetáčková navrhla, že by se procesem diskutovaných školení a následných
hodnocení plnění horizontálního principu rovnost žen a mužů mohl Výbor dále zabývat.
P. Pavlík k tomuto navrhl, že pokud by bylo proškoleno malé množství koordinátorů/rek
operačních programů, měl by Výbor přijmout navazující usnesení.
Ke komunikační strategii L. Zachariášová dodala, že by bylo vhodné argumentovat i tím,
že sekretariát Rady je gestorem naplnění horizontálního principu rovnosti žen a mužů,
jehož nenaplňování by potenciálně mohlo ohrozit celkové čerpání dotací z EU.
7. Různé, shrnutí plnění úkolů z minulých jednání Výboru
M. Švarcová sdělila, že sekretariát Rady byl v kontaktu s MPSV ve věci čerpání
prostředků v rámci výzev č. 27 a č. 28. Bylo komunikováno, že sekretariát Rady jedná
s MPSV ve věci zajištění absorpční kapacity potenciálně nově vyhlášených výzev, aby
mělo MPSV určitou garanci, že rezorty do výzvy projekty skutečně přeloží.
P. Pavlík uvedl, že byl tímto naplněn program jednání, poděkoval přítomným za účast
a popřál všem hezké svátky. Jednání bylo ukončeno v 15:00 hodin.
Výbor se shodl na termínu dalšího jednání, které proběhne 13. 2. 2018 v 12:30.
Shrnutí trvajících úkolů a úkolů vzešlých z jednání Výboru:
Předat informace SIMI o možné spolupráci s ČSÚ k tématu vzniku nové statistické
kategorie
Zodpovědná osoba: M. Švarcová
Termín: do příštího jednání Výboru

Iniciovat schůzku se zástupcem/kyní Rady vlády pro národnostní menšiny,
zástupcem ČSÚ, zástupcem/kyní SIMI
Zodpovědná osoba: M. Švarcová
Termín: do příštího jednání Výboru
Zjistit, jak se MPSV rozhodlo využít alokaci, která nebyla vyčerpána z výzev č. 27
a č. 28
Zodpovědná osoba: M. Švarcová, R. Šafařík
Termín: do 15. 12. 2017
Zjistit informace o činnosti koordinátorů/rek operačních programů
Zodpovědná osoba: M. Švarcová
Termín: do příštího jednání Výboru
Rozeslat Zprávu o pokroku při provádění Dohody o partnerství za rok 2017
Zodpovědná osoba: M. Švarcová
Termín: do příštího jednání Výboru
Provést revizi zaměření výborů a pracovních skupin Rady a doplnit ho
o prioritizovaná průřezová témata
Zodpovědná osoba: Výbor
Termín: do příštího jednání Výboru
Iniciovat setkání pracovní skupiny k tématu revize zaměření výborů a pracovních
skupin Rady se sekretariátem Rady
Zodpovědná osoba: M. Švarcová
Termín: do příštího jednání Výboru

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zapsala: M. Švarcová (tajemnice Výboru)
Schválil: P. Pavlík (předseda Výboru)

