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Záznam z jednání Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice 

a rozhodovacích pozicích (dále “Výbor”) konaného dne 8. prosince 2016 

 
Místo a čas schůze: ÚV ČR, Nábř. Edvarda Beneše 4, místnost č. 140 (10:00 - 11:20) 

 
Přítomné členky a členové 

 Jméno Organizace 

1. Ali Doláková Petra MZV ČR 

2. Janšová Eliška KDU-ČSL 

3. Křížková Alena  Sociologický ústav Akademie věd 

4. Marková Soňa KSČM 

5. Maršová Jindřiška ČSSD 

6. Moudrá Wünschová Irena SZ 

7. Smiggels Kavková Jana Fórum 50 % 

8. Špondrová Pavla Nezávislá odbornice 

 
Omluveny/i: 

 Jméno Organizace 

1. Drbalová Vladimíra Svaz průmyslu a dopravy 

2. Havelková Hana FHS UK 

3. Jurajda Štěpán CERGE-EI 

4. Klán Jan KSČM 

5. Klucová Marie ČMKOS 

6. Maxová Radka Hnutí ANO 

7. Sklenák Roman ČSSD 

8. Stőcklová Jentschke Zuzana MPSV ČR 

 
Hostky/hosté: 

 Jméno Organizace 

1. Brůhová Lenka SDŽ 

2. Ferbarová Jitka SDŽ 

3. Hondlíková Kristýna ÚV ČR 

4. Hrbková Lenka FSS MU 

5. Kutílek Petr  SZ 

6. Slavíková Jiřina SDŹ 

7. Viktorinová Lucie MPSV ČR 

8. Vuová Zuzana  MZV ČR 

 

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

Monika Skopalová, Radan Šafařík, Lucia Zachariášová 

 

Z celkového počtu 23 členek a členů Výboru bylo přítomno 8 osob, Výbor tedy 

nebyl usnášeníschopný. 



2 
 

Ad bod 1 – Úvod a schválení programu  

Předsedkyně Výboru, J. Smiggels Kavková, přivítala všechny přítomné a vyzvala 
k připomínkám k návrhu programu. K níže uvedenému návrhu programu nikdo neměl 
připomínky.  
 

 

Ad bod 2 – Koncepce budoucí činnosti výboru  

J. Smiggels Kavková seznámila přítomné s novou rolí Výboru, která se nyní bude odvíjet 

především od sledování plnění letos schváleného Akčního plánu pro vyrovnané 

zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018 (dále jako „Akční 

plán“) a sledování plnění Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující 

k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů 

v rozhodovacích pozicích (dále jako „Podnět k uplatňování Strategie „+1“). Výboru byl 

před jednáním rozeslán návrh  harmonogramu jednání na rok 2017, který kopíruje 

hlavní oblasti Akčního plánu. Z následné diskuze vzešla shoda přítomných, že by bylo 

vhodné první dvě témata v harmonogramu vzájemně prohodit – tzn. zabývat se jako 

první tématem politických stran, protože kandidátní listiny pro volby do Poslanecké 

sněmovny se budou sestavovat již začátkem roku.  

J. Smiggels Kavková zdůraznila významnost zmíněných nově přijatých dokumentů, které 

letos vláda schválila, byť v mírnější podobě oproti původnímu záměru. Vyzvala Výbor, 

aby se s dokumenty seznámil. Nová tajemnice Výboru M. Skopalová byla požádána, aby 

Výboru rozeslala Podnět k uplatňování Strategie +1 v režimu změn, tj. v podobě, ze které 

by bylo zřejmé, jaký text byl z původního návrhu v rámci meziresortního 

připomínkového řízení odstraněn či upraven. 

M. Skopalová představila záměr Oddělení vytvořit pracovní dokument, který by shrnul 

další postup v účinnějším prosazování vyrovnaného zastoupení žen a mužů 

v rozhodovacích pozicích a dodala, že harmonogram jednání Výboru v roce 2017 bude 

1.   Schválení programu J. Smiggels Kavková 

2.  Koncepce budoucí činnosti výboru  

 Plnění Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení 

žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 

2018 a Strategie „+1“  

 Strategie dalšího postupu k účinnějšímu 

prosazování vyrovnaného zastoupení žen a mužů 

v rozhodovacích pozicích (projekt OPZ) 

 Restrukturalizace členství ve výboru, změna  

statutu výboru – k diskuzi 

J. Smiggels Kavková, 

sekretariát  

3. Různé členky a členové Výboru 
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přílohou tohoto dokumentu, který má zatím pracovní název Strategie dalšího postupu 

v oblasti prosazování vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích 

(dále jako „strategie dalšího postupu“). Strategie dalšího postupu bude dokumentem, 

který shrne základní kroky a opatření pro lepší prosazování vyrovnaného zastoupení 

žen a mužů v rozhodovacích pozicích v ČR, a to s výhledem do konce roku 2018. Jeho 

cílem bude vytvořit rámec pro prosazování vyrovnaného zastoupení žen a mužů 

v rozhodovacích pozicích na úrovni vlády ČR v návaznosti na již vládou ČR přijaté 

dokumenty a rovněž v návaznosti na činnost Výboru. Má rovněž za cíl obecně zarámovat 

další kroky Oddělení v této oblasti a je také reakcí na novou roli výboru, který se nyní 

stává monitorovacím mechanismem pro plnění vládou již zmíněných schválených 

strategických dokumentů. Předpokládá se schválení Strategie dalšího postupu na půdě 

Výboru a její následné vzetí na vědomí Radou vlády pro rovnost žen a mužů. Dokument 

bude obsahovat mediální aktivity, způsob zapojení relevantních aktérů v této oblasti, 

atp. V současné době je tento dokument rozpracován. M. Skopalová dále doplnila, že 

k tvorbě dokumentu vznikla v rámci Výboru pracovní skupina pro připomínkování, 

do které je stále možné se připojit.  

Následovala diskuze o evropském kontextu prosazování agendy vyrovnaného 

zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích, roli paní Jourové v této oblasti 

a rámcové pozici ČR k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení 

genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady 

společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních. Lze očekávat, že otázka 

schvalování tohoto návrhu bude otevřena znovu v rámci estonského předsednictví EU. 

J. Maršová v této souvislost navrhla přizvání paní Jourové na nějaké z dalších jednání 

Výboru.  

V souvislosti s dlouhodobě neuspokojivou docházkou členek a členů na Výbor a s tím 

spojenou neusnášeníschopností se otevřela diskuze nutné restrukturalizace členství 

ve Výboru. Výbor má v současné době velký počet členek a členů, což zvyšuje nutný 

počet pro usnášeníschoponost. Rozvinula se diskuze o způsobu zastoupení politických 

stran ve Výboru, o některých neaktivních subjektech a návrzích, jak situaci změnit. 

E. Janšová navrhla oslovit se zapojením do Výboru ty strany, které mají skutečný zájem 

o agendu.  R. Šafařík doplnil, že dle stávajícího statutu Výboru mohou být do Výboru 

za každou politickou stranu nominováni dva lidé – muž a žena. Jedním z možných řešení 

neusnášeníschopnosti je to, že by strany neměly standardní statut členů, ale stálých 

hostujících. Další variantou je mít za každou stranu nominovaného jednoho člena 

či členku a k nim jednoho náhradníka či náhradnici. Absence se však netýká pouze 

politických stran, je tedy nutné zvážit členství i dalších osob. Dále se diskutovalo o tom, 

zda a jak může být ve statutu ukotveno sankcionování za dlouhodobé absence – to se 

však neukázalo jako strategické. P. Špondrová zdůraznila, že otázka, koho oslovit 

s členstvím, je klíčová; v době, kdy se Výbor tvořil, bylo v Parlamentu ČR zastoupeno 

mnohem méně politických stran, nyní přestává být možné, aby byly zastoupeny všechny 

parlamentní strany. V době vzniku Výboru bylo také složení členstva sestaveno záměrně 

tak, aby byly zastoupeny protichůdné názorové proudy, zejména v souvislosti 

s přijímáním tzv. pozitivních opatření. P. Kutílek apeloval na to, aby bylo zachováno 

pravidlo zastoupení ženy a muže za každou politickou stranu, k čemuž se přiklonila i S. 

Marková. Z diskuze dále vzešel podnět vyzvat politické strany cíleně k tomu, aby do 
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Výboru nominovaly muže – to však neřeší problém absence stávajících členů Výboru 

(mužů), kteří za politické strany nominováni již byli. Jedním z možných nástrojů je 

informovat oficiální cestou (tj. dopisem ministra) vedení politických stran, že jmenované 

osoby se dlouhodobě jednání Výboru neúčastní.  S. Marková doplnila, že důležitý je 

zájem daných osob na jednání Výboru přijít, zájem o toto téma a také to, aby 

nominovaná osoba byla v pozici, která umožňuje opatření v dané straně prezentovat 

a prosazovat. Problém s opatřováním zmocnění k zastupování na jednání Výboru, které 

je nyní dle statutu povinné, by mohla obejít forma dvojího členství, kdy by každou 

politickou stranu zastupovaly dvě osoby, jejichž hlas by se však při usnášeníschopnosti 

i při samotném hlasování započítával jako jeden. L. Zachariášová se také kloní k tomu, 

aby počet členek a členů Výboru byl snížen a je pro variantu jednoho 

zástupce/zástupkyně za politickou stranu a případné náhradní osoby. Je také dobré 

zaměřit se více na to, jak jednání Výboru zatraktivnit, aby byl zvednut zájem o účast 

na něm. I toto by mohlo být posláním Strategie dalšího postupu, na které Oddělení 

pracuje.  L. Viktorinová se nedomnívá, že by nastavení složení členství bylo špatné, ale 

problém vidí v nedostatečné kompetenci Výboru, a tedy nižší atraktivnosti pro některé 

aktéry a aktérky.  

Shrnutí diskuze: Většina přítomných se kloní k tomu, aby politické strany zůstaly 

zastoupené ve Výboru, aby členství náleželo jedné osobě a náhradnictví druhé s tím, že 

stojíme o to mít ve Výboru zastoupené muže. Případně je také možná varianta 

dvojčlenství s tím, že by mohla na jednání chodit vždy pouze jedna osoba za politickou 

stranu.  Podmínky účasti na jednáních by měly být upraveny pro všechny výbory Rady 

vlády pro rovnost žen a mužů, tato diskuze se vede i jinde. Návrh na změny statutu by 

měl ze strany Oddělení přijít na některé z dalších jednání Výboru.  

Ad bod 3 – Různé 

V rámci tohoto bodu nebyly projednávány žádné příspěvky.  

Jednání bylo ukončeno v 11:20 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: M. Skopalová (Oddělení rovnosti žen a mužů)  
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Zápis z workshopu „Podpora vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice“ 

konaného dne 8. 12. 2016 (11:30 – 13:30) 

 

J.Smiggels Kavková nejprve představila analýzu zastoupení kandidujících žen v krajských 

a senátních volbách a výsledků voleb, kterou zpracovalo Fórum 50 %. Z analýzy 

mj. vyplynulo, že zastoupení žen, které byly zvoleny v letošních volbách se nepatrně zvýšilo. 

Prezentace bude členkám a členům Výboru zaslána spolu se zápisem z jednání Výboru. 

L. Hrbková z Fakulty sociálních studiích Masarykovy univerzity, která se akademicky věnuje 

podobou politických kampaní, pohovořila o tématu zobrazování žen v politických kampaních 

v českém a americkém kontextu. Také tato prezentace bude členkám a členům Výboru 

poskytnuta emailem.  

P. Špondrová následně vyzvala přítomné zástupkyně politických stran k diskuzi, ve které 

mohly reagovat na předchozí prezentace a zároveň představit příklady dobré praxe 

z vlastních politických stran.  

J. Maršová  mj. uvedla, že ČSSD zavedla 40% kvóty na sestavování kandidátních listin, stále 

se ale nedaří umisťovat ženy na volitelná místa. ČSSD má v současnosti  35 % členek. Jako 

hlavní problém identifikovala paní Maršová nedostatek mladých žen s politickým názorem 

a formu mediální reprezentace žen a mužů. 

S. Marková uvedla, že KSČM má schválené doporučení pro způsob sestavování kandidátek 

– tzv. zipové pravidlo na prvních dvou místech, a zastoupení opačného pohlaví v každé 

trojici kandidátů/tek. Toto doporučení se vztahuje na kritérium pohlaví i věku (preferovány 

jsou mladé osoby). KSČM má kandidátní listiny nikoli sestavované, ale volené, v tomto 

systému nelze zaručit vyrovnané zastoupení žen a mužů. KSČM má vlastní ženskou frakci 

(Komisi žen), která působí zejména dovnitř strany, v každém kraji má frakce své zastoupení. 

Frakce organizuje vzdělávací akce, semináře, je otevřena jak ženám tak mužům, umožňuje 

na svých akcích hlídání dětí. Jako hlavní problémy identifikovala paní Marková těžkopádnější 

stranickou strukturu a stereotypně vnímané role žen ve straně, dále pak to, že se z výše 

uvedeného doporučení nedaří učinit povinnost.  

E. Janšová ve svém příspěvku vyzdvihla důležitost stranických frakcí. KDÚ-ČSL, resp. její 

Sdružení žen, rovněž realizuje vzdělávací akce, a to se souhlasem strany a za finanční 

podpory strany. Sdružení žen KDÚ-ČSL v poslední době zrealizovalo např. soutěž Naše 

politička 2016, ze které následně vznikla tištěná publikace, a které se zúčastnilo 10 krajů. 

Podmínkou pro účast v soutěži nebylo členství ve straně, ale přítomnost na kandidátní listině 

KDÚ-ČSL. Paní Janšová zdůraznila také otázku finanční podpory jako důležitou pro realizaci 

agendy.  

I. Moudrá Wünschová představila ustanovení Strany zelených – ta má schválené pravidlo, 

že ve volených orgánech mají být zastoupeny ženy i muži a i pro sestavování kandidátních 

listin platí pravidlo, že v každé trojici kandidátů/tek musí být vždy jedna osoba opačného 

pohlaví. Strana zelených v poslední době diskutuje také o institutu spolupředsednictví 

(v podobě žena a muž nebo dvě ženy). Pilotně se spolupředsednictví zkouší na krajích. 

Strana zelených má také Genderovou odbornou sekci a platformu Fórum političek Strany 

zelených, která pořádá kampaně či síťovací setkání. Slabinou, kterou paní Moudrá 
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Wünschová identifikovala, je, že systém kvót funguje na kandidátních listinách 

a ve zvolených orgánech, ale problémy se ukazují při volbě delegátek a delegátů sjezdů. 

Na sjezdech také funguje nabídka hlídání dětí, v případě krajských konferencích to zatím 

není vždy pravidlem.  

Jana S. Kavková v další části diskuze uvedla, že Fórum 50 % vnímá, že v posledních letech 

přibylo sexistických kampaní. Je to možná otázka přetrvávající společenské tolerance vůči 

takové formě reklamy. P. Špondrová identifikovala jako problém to, že politické strany nemají 

vlastní strategie, jak vhodně mediálně pracovat se zobrazováním žen  a mužů. A Křížková 

navrhla, aby se akademický sektor v budoucnu věnoval tomu, jakým způsobem vznikají 

sexistické kampaně.   

Z diskuze vyplynulo, že by bylo vhodné, aby politické strany a hnutí dodržovaly:  

 automatickou možnost služby hlídání dětí;  

 přesně danou dobu, po kterou budou trvat jednání, aby bylo možné efektivněji 

slaďovat politický a soukromý život; 

 důsledné používání genderově korektního jazyka (a osvěta a senzitivizace v této 

souvislosti, aby např. političky samy o sobě veřejně nehovořily v mužském rodě)  

Další opatření vyplývají z Doporučení možných nástrojů podpory vyrovnaného zastoupení 

žen a mužů v politických stranách, která jsou přílohou č. 1 schváleného Akčního plánu 

pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018. 

Z diskuze vzešlo, že všechna uvedená doporučení jsou stále platná a jejich zásadní revize 

není potřeba.  

Mj. i na základě tohoto workshopu vznikne manuál (toolkit) pro politické strany a politická 

hnutí k nastavení a prosazování podpory rovnosti žen a mužů, jehož součástí budou i výše 

zmiňovaná doporučení, návrhy opatření a příklady dobré praxe. Tento manuál bude poté 

distribuován do politických stran. 

Téma vyrovnaného zastoupení žen a mužů v oblasti politiky bude možné více rozpracovat 

ještě v prvním jednání Výboru v roce 2017, kdy se budou mj. již sestavovat kandidátní listiny 

pro volby do Poslanecké sněmovny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


