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Zápis z jednání Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů (dále jako „Pracovní 

skupina“) konaného dne 3. března 2015 

Místo zasedání: Úřad vlády České republiky, Vladislavova 4, Praha 1, zasedací místnost Fórum 

Čas zasedání: 14:00 až 16:30 hod 

Přítomné členky a členové Pracovní skupiny: 

 Jméno Organizace 

1.  Martin Fafejta UPOL 

2.  Hana Maříková SOÚ AV ČR 

3.  Lukáš Müller MPSV 

4.  Kristýna Pešáková Nesehnutí 

5.  Iva Šmídová MU Brno 

 

Omluvení členové Pracovní skupiny: 

 Jméno Organizace 

1.  Martin Jára LOM 

2.  Zdeněk Sloboda UPOL 

3.  Ivan Vodochodský Newton Media, a.s. 

 

Sekretariát Pracovní skupiny: 

Miroslava Čechová, Tomáš Křemen, Radan Šafařík, Lucia Zachariášová 

 

Host: 

Tomáš Pavlas  
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1. Schválení programu 

I. Šmídová omluvila z účasti na jednání předsedu M. Járu. Přivítala přítomné a dotázala se, 

zda souhlasí s programem. K programu nebyly vzneseny připomínky a byl schválen 

v navrženém znění.  

 

Program jednání Pracovní skupiny muži a rovnost žen a mužů 
3. března 2015 

1. Schválení programu I. Šmídová, členové a členky 

Pracovní skupiny 

2. Zpráva o mužích a násilí K. Pešáková, členové a členky 

Pracovní skupiny, diskuse 

3. Mediální a osvětová činnost – zapojení do prací 

v rámci Norských fondů 

T. Křemen, členové a členky Pracovní 

skupiny, diskuse 

4. Doporučení Radě vlády pro rovné příležitosti 

žen a mužů či jejím výborům v návaznosti 

na Zprávu o sociálních podmínkách otcovství  

členové a členky Pracovní skupiny, 

diskuse 

5. Představení nové klíčové aktivity 

„Reprezentativní metodika genderového auditu“ 

v rámci projektu OP LZZ 

M. Čechová 

6. Různé  členové a členky Pracovní skupiny, 

diskuse 

 

2. Zpráva o mužích a násilí  

K. Pešáková se ujala slova a informovala členy a členky Pracovní skupiny o stavu 

připravované zprávy „Muži a násilí v České republice“ (dále jako „Zpráva“). Uvedla, že stále 

chybí kapitoly, jejichž sepsání si vzali na starost I. Vodochodský a Z. Sloboda. Zprávu tedy 

nebylo možné z tohoto důvodu sjednocovat. Vyzvala přítomné k diskusi a k návrhům, 

či připomínkám k podobě Zprávy. 

Z diskuse vyplynulo následující: 

K. Pešáková vytvoří podrobnou strukturu Zprávy a pošle ji v termínu do 13. března 2015 

k doplnění členům a členkám Pracovní skupiny. Zpráva bude strukturována podle množství 

dostupných dat v jednotlivých vytyčených oblastech. Tematické oblasti, kde je dostatek dat, 

budou stěžejní částí zprávy. Naopak oblasti, které jsou v kontextu České republiky 

nedostatečně pokryté, budou umístěny na konci Zprávy. Méně probádaná témata je třeba 

zmiňovat pro otevření diskuse k nim. Kapitoly, ke kterým nejsou dostupná data, nebo je to 

u nich z jejich povahy příhodné, je možné obsáhnout pouze z teoretického hlediska 

(například objektivizace ženského těla). Následně je možné doporučit Radě v méně 

probádaných oblastech realizaci výzkumu.  

Rozdělení nepokrytých kapitol proběhlo následujícím způsobem: „Násilí ve veřejném 

prostranství“ sepíše Z. Sloboda a I. Šmídová tuto kapitolu následně doplní o témata 

„Armáda“ a „Vězení“. H. Maříková napíše kapitolu „Senioři a domovy důchodců“. Kapitoly 

„Pornografie a násilí“, „Prostituce a sexuální průmysl“ a „Sexuální násilí mužů na dětech“ 
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sepíše M. Fafejta. Téma „Násilí v politice“ zpracuje L. Müller (jak je toto téma přijímáno 

v České republice bude ukázáno na několika konkrétních případech). 

Po zpracování Zprávy bude Pracovní skupinou uspořádán seminář, obdobně jako po vzniku 

zprávy „Sociální podmínky otcovství v České republice“. Jeho realizaci je možné spojit 

s konferencí k genderově podmíněnému násilí, která bude realizována Oddělením 

pro rovnost žen a mužů z projektu "Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů 

a podpora slaďování pracovního a soukromého života / Domácí násilí a genderově 

podmíněné násilí" (dále jako „Projekt“) financovaného z Norských fondů. I. Šmídová sdělila, 

že Pracovní skupina se do obsahové přípravy semináře ráda zapojí. T. Křemen předá bližší 

informace Pracovní skupině prostřednictvím M. Čechové. 

Kapitoly k sepsání přidělené na tomto jednání, dodají autoři a autorky do poloviny dubna 

paní K. Pešákové. K. Pešáková do poloviny května pošle I. Šmídové Zprávu k revizi. Poté 

I. Šmídová a K. Pešáková vytvoří do 22. května úvod Zprávy. Draft Zprávy dodá I. Šmídová 

M. Čechové, která ji rozpošle členům a členkám Pracovní skupiny. 

3. Mediální a osvětová činnost – zapojení do prací v rámci Norských fondů 

T. Křemen představil Projekt. Sdělil, že partnerem Projektu je norská nezisková organizace 

Alternativ til Vold (Alternativa k násilí). Členy a členky Pracovní skupiny informoval 

o chystaných aktivitách. Proběhne zpracování analýz na téma domácího násilí. V současné 

době je vytvářena zadávací dokumentace. Po jejím zpracování budou osloveni členové 

a členky Pracovní skupiny k připomínkám a doplnění. Na zrealizované analýzy budou 

navazovat semináře a konference, kde budou obě témata Projektu prezentována (domácí 

a genderově podmíněné násilí; slaďování pracovního a soukromého života). Součástí 

projektu je rovněž evaluace Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného 

násilí na léta 2015 - 2018. V tématu slaďování vznikne metodika, jejíž cílovou skupinou bude 

především státní správa a samospráva. Metodika bude zaměřena především z právního 

hlediska (zákoník práce, zákon o státní službě a zákon o úřednících ÚSC). V projektu bude 

rovněž otevřen prostor pro odborné stáže, v rámci kterých bude docházet k monitorování 

příkladů dobré praxe. Zásadní aktivitou je také připravované mediální kampaň na obě 

témata. T. Křemen zašle prostřednictvím M. Čechové souhrn chystaných analýz k tématu 

domácího násilí a slaďování. 

I. Šmídová sdělila, že se Pracovní skupina ráda zapojí do prací v rámci Norských fondů. 

Pro komunikaci s T. Křemenem byly vybrány tři osoby z Pracovní skupiny ke konkrétním 

tématům – I. Šmídová (genderově podmíněné násilí), K. Pešáková (domácí násilí) 

a L. Müller (slaďování pracovního a soukromého života). Současně budou podklady 

rozesílány všem členům a členkám Pracovní skupiny a kdokoli se k nim může rovněž 

vyjádřit.  

R. Šafařík doplnil, že k přípravě zadání analýz vznikla v rámci Výboru pro prevenci domácího 

násilí malá pracovní skupina, do které přizval zástupce/zástupkyni z Pracovní skupiny. 

Pracovní skupina se dohodla, že se jednání pracovní skupiny Výboru zúčastní T. Pavlas. 
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4. Doporučení Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů či jejím výborům 

v návaznosti na Zprávu o sociálních podmínkách otcovství 

M. Čechová informovala Pracovní skupinu o připravovaném podnětu Výboru pro sladění 

pracovního, soukromého a rodinného života k podpoře otcovské dovolené (na základě 

doporučení Pracovní skupiny Ministerstvu práce a sociálních věcí plynoucího ze Zprávy 

o sociálních podmínkách otcovství). Pracovní skupina se shodla na tom, že v případě vzniku 

takového podnětu o jeho společném doporučení bude hlasovat per rollam. 

5. Představení nové klíčové aktivity „Reprezentativní metodika genderového auditu“ 

v rámci projektu OP LZZ 

M. Čechová představila novou klíčovou aktivitu projektu „Optimalizace institucionálního 

zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v České republice.“ 

(reg. č. CZ.1.04/5.1.00/81.00004), který je spolufinancován z prostředků Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem nové klíčové aktivity je vytvoření 

reprezentativní metodiky genderového auditu za účelem poskytnutí jednotného výkladu, 

koncepčních východisek, auditovaných oblastí a metodologie genderového auditu (nástroj 

gender mainstreamingu). Metodika bude certifikována. Po vytvoření bude zpřístupněna 

široké veřejnosti a využita například Ministerstvem práce a sociálních věcí jako ex-ante 

kondicionalita v rámci dalšího programového období. Pro průběžnou diskusi vznikajícího 

materiálu vznikla pracovní skupina pro přípravu reprezentativní metodiky genderového 

auditu. V této pracovní skupině je zapojena odborná veřejnost realizující dlouhodobě 

genderové audity, včetně členů a členky Pracovní skupiny. 

6. Různé 

M. Čechová informovala o novince, kterou je průběžné zveřejňování informací o činnosti 

Pracovní skupiny na webových stránkách Úřadu vlády ČR, a to formou avíza a tiskové 

zprávy.   

I. Šmídová připomněla, že proběhl seminář ke zprávě „Sociální podmínky otcovství v České 

republice“. Následně proběhla diskuse o možnostech větší propagace tématu. M. Čechová 

informovala, že Úřad vlády ČR má nově vytvořený mediální kalendář, ve kterém jsou 

evidovány všechny významné akce a je tedy do budoucna možné předejít tomu, že se 

několik akcí bude překrývat (tj. téma se pro novináře stane méně zajímavým). Termíny 

dalších akcí, včetně kontaktování novinářů, tedy bude nezbytné koordinovat s tiskovým 

oddělením Úřadu vlády ČR. 

I. Šmídová požádala T. Pavlase, aby blíže představil svou činnost a svůj zájem o členství 

v Pracovní skupině. T. Pavlas sdělil, že téma, kterým se dlouhodobě zabývá, je zpřístupnění 

genderové rovnosti mužům, včetně přínosů a rizik. Pracovní skupina podpořila jmenování 

T. Pavlase do Pracovní skupiny.  

H. Maříková informovala, že v České ženské lobby (dále jako „ČŽL“) proběhla debata 

na téma mužských organizací, jejich přínosu a především rizik při prosazování genderové 

rovnosti. L. Zachariášová doplnila, že pokud se tímto tématem chce Pracovní skupina 

zabývat, měla by si ujasnit, jaký výstup by z této debaty měl vyplynout. Uvedla možnost 

věnovat se tématu u příležitosti představování Zprávy na plánovaném semináři. T. Pavlas 

doplnil, že bude třeba věnovat se konceptu „genderová organizace“. Měla by reflektovat 
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genderovou rovnost a koncept genderu. H. Maříková zjistí o proběhlé diskusi v rámci ČŽL 

bližší informace. Na dalším jednání Pracovní skupina na základě těchto informací zváží, zda 

se k tomuto tématu bude blíže věnovat.    

 

Termín dalšího jednání Pracovní skupiny byl stanoven na 2. června 2015 od 14:00. 

 

V Praze dne 3. března 2015       Zapsala: Miroslava Čechová 

 

Zasláno všem členům a členkám Pracovní skupiny. 
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Shrnutí úkolů: 

1. M. Čechová zpracuje podklady pro jmenování T. Pavlase do Pracovní skupiny muži 

a rovnost žen a mužů panem ministrem J. Dienstbierem. 

Zodpovídá: M. Čechová 

Termín: 15. 4. 2015 

2. Jednotliví autoři/autorky Zprávy své drafty kapitol zašlou K. Pešákové (podrobný rozpis 

viz výše). 

Zodpovídají: členové a členky Pracovní skupiny 

Termín: 15. 4. 2015 

 

3. K. Pešáková zašle I. Šmídové Zprávu k revizi. 
Zodpovídá: M. Čechová 

Termín: 15. 5. 2015 

 
4. I. Šmídová a K. Pešáková zrevidují text a připraví úvod Zprávy. Poté ji M. Čechová 

rozpošle členům a členkám Pracovní skupiny. 
Zodpovídá: I. Šmídová a K. Pešáková 
Termín: 22. 5. 2015 

5. T. Pavlas se jako zástupce Pracovní skupiny zúčastní jednání pracovní skupiny Výboru 

pro prevenci domácího násilí vzniklé k přípravě zadání analýz. R. Šafařík o termínu 

jednání bude T. Pavlase informovat.  

Zodpovídá: R. Šafařík a T. Pavlas 

Termín: bude upřesněno 

 

6. H. Maříková zjistí podrobnější informace k diskusi ČŽL proběhlé k tématu přínosů a rizik 

aktivit mužských organizací při prosazování genderové rovnosti. 

Zodpovídá: H. Maříková 

Termín: 2. 6. 2015 

 


