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

a rozhodovacích pozicích (dále “Výbor”) konaného dne 16. února 2017 

 
Místo a čas schůze: ÚV ČR, Nábř. Edvarda Beneše 4, místnost č. 140 (10:00 - 12:30) 

 
Přítomné členky a členové 

 Jméno Organizace 

1. Ali Doláková Petra MZV ČR 

2. Jentschke Stőcklová Zuzana Zástup: 
Štěpánková Štýbrová Martina 

MPSV ČR 

3. Jurajda Štěpán CERGE-EI 

4. Klucová Marie  ČMKOS 

5. Křížková Alena  Sociologický ústav Akademie věd 

6. Marková Soňa KSČM 

7. Maršová Jindřiška ČSSD 

8. Moudrá Wünschová Irena SZ 

9. Smiggels Kavková Jana Fórum 50 % 

10. Šťastný Robert KDÚ - ČSL 

 
Omluveny/i: 

 Jméno Organizace 

1. Drbalová Vladimíra Svaz průmyslu a dopravy 

2. Havelková Hana FHS UK 

3. Janšová Eliška KDÚ - ČSL 

4. Maxová Radka Hnutí ANO 

5. Sklenák Roman ČSSD 

6. Špondrová Pavla Nezávislá odbornice 

 
Hostky: 

 Jméno Organizace 

1. Slavíková Jiřina Sociálně demokratické ženy 

 

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

Skopalová, Radan Šafařík, Lucia Zachariášová, Petr Bittner, Lucie Hradecká 

 

Z celkového počtu 22 členek a členů Výboru bylo přítomno 8 osob, Výbor tedy 

nebyl usnášeníschopný. 
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Ad bod 1 – Úvod a schválení programu  

Předsedkyně Výboru, J. Smiggels Kavková, přivítala všechny přítomné a oznámila 
na úvod malou změnu v programu, a sice, že bude ne úvod představena Odborem 
kampaň, kterou Odbor aktuálně realizuje v rámci projektu financovaného z Norských 
fondů.  K níže uvedenému návrhu programu nikdo neměl připomínky. 
 

1. Schválení programu  J. Smiggels 

Kavková  

2. Projekt CZ13 „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / 

Uplatňování hlediska rovných příležitostí žena a mužů a podpora 

slaďování pracovního a soukromého života“ – představení 

kampaně 

L. Zachariášová, 

P. Bittner 

3. Aktivity Rady Evropy za účelem podpory vyššího zastoupení žen 
v politice  
 

R. Šafařík 

4. Diskuze o sestavování kandidátních listin pro podzimní volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a o možnostech zapojení 
Výboru 

J. Smiggels 

Kavková, členky 

a členové Výboru 

5. Návrh na změnu statutu Výboru  J. Smiggels 

Kavková, členky 

a členové Výboru 

6. Plán práce Výboru na rok 2017 J. Smiggels 

Kavková, členky 

a členové Výboru 

7. Různé   

Ad bod 2 – L. Zachariášová představila kampaň, která je realizována v rámci projektu 

s názvem „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných 

příležitostí žena a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života“. Jak 

z názvu projektu vyplývá, cílí na dvě hlavní oblasti zájmu, a tím je násilí a slaďování. 

Odbor se v kampani zaměřuje např. na svědky a svědkyně domácího násilí nebo 

na rodiče, aby přemýšleli nad tím, jak budou pečovat. Mediální kampaň, která nese 

název „To je rovnost“, která byla zahájena 25. listopadu 2016, vznikly facebookové 

stránky1, tzv. storyboardy, vyrábí se propagační materiály,  v průběhu března se budou 

umisťovat plakáty do MHD ve všech krajských městech a počítá se i s propagací 

v  dětských/mateřských centrech. P. Bittner představil více obsah facebookových 

stránek a oznámil plán vzniku obsáhlejšího webu.  

(Během tohoto bodu jednání se navýšil počet osob s hlasovacím právem na deset.)  

 

                                                           
1
 Odkaz na facebookové stránky kampaně: https://www.facebook.com/tojerovnost/?fref=ts  

https://www.facebook.com/tojerovnost/?fref=ts
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Ad bod 3 – Aktivity Rady Evropy za účelem podpory vyššího zastoupení žen v politice  

R. Šafařík představil rozpravovanou studii ke třetímu kolu monitoringu plnění 

doporučení Výboru ministrů Rady Evropy (2003)3 o vyrovnaném zastoupení žen 

a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Monitoring probíhá každých 4 až 5 let 

a poskytuje cenné informace o vyrovnaném zastoupení žen a mužů ve všech 47 

členských státech Rady Evropy.2  

 

R. Šafařík dále hovořil o novém doporučení Shromáždění místních a regionálních 

samospráv Rady Evropy z listopadu 2016 s názvem „Politická participace a zastoupení 

žen na lokální a regionální úrovni“.3 Následoval výčet několika zajímavých statistik z této 

oblasti, např. čísla o zastoupení žen v dolních komorách parlamentů v roce 2016, kde se 

na prvních místech umisťují skandinávské země spolu se Španělskem. Česká republika 

se v počtu zastoupených žen v politice umisťuje na posledních místech, a to jak 

v kontextu EU, tak mimo ni. R. Šafařík dále  uvedl, že největší posun v zastoupení žen 

v politice je v zemích, kde zavedly kvóty nebo jiná legislativní opatření. Vyzdvihl dvě 

doporučení Rady Evropy, která jsou uvedena v podkladu k dnešnímu jednání a sice, aby 

i na regionální a místní úrovni byly zavedeny kvóty pro kandidátní listiny (včetně sankcí 

za jejich neplnění), příp. zavedení tzv. zipového pravidla. Jako další příklad doporučení 

uvedl, aby byly zakládány komise/výbory pro rovnost žen a mužů na místní úrovni, 

které by spolupracovaly také s neziskovými organizacemi působícími v oblasti rovnosti 

žen a mužů. Následovala diskuze, ze které vzešel požadavek na zdroj těchto statistik. 

Odkazy na studie, která v tuto chvíli není finální, ale je již uveřejněna online, bude 

zaslána spolu s tímto zápisem.  

 

Ad bod 4 – Diskuze o sestavování kandidátních listin pro podzimní volby 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a o možnostech zapojení Výboru  

J. Smiggels Kavková vyzvala v rámci tohoto bodu přítomné z politických stran, zda by 

mohly ostatní seznámit s aktuálním stavem projednávání složení kandidátních listin 

pro volby do Poslanecké sněmovny. S. Marková uvedla, že sestavování kandidátních 

listin je již v procesu, vychází se při něm z okresních a krajských konferencí, které nyní 

začínají probíhat. KSČM má schválené vnitrostranické doporučení na vyvážené 

zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách, protože však není vymahatelné, nemá 

reálný dopad. J. Maršová uvedla, že ČSSD jedná o tom, že by mělo lídryni v libereckém 

kraji. Domnívá se, že pokud nebude přijata změna ústavy v tom smyslu, že zákon 

zaručuje rovná místa na kandidátních listinách tak, jako tomu je ve Francii, ke změně 

situace nedojde. V ČSSD rovněž již probíhají krajské konference. Dále paní Maršová 

                                                           
2
 Odkaz na zprávu ke 3. kolu monitoringu: 

rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806b9834 

 
3 Odkaz na doporučení Shromáždění místních a regionálních samospráv Rady Evropy: 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2946691&
SecMode=1&DocId=2388944&Usage=2 

 

rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806b9834
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2946691&SecMode=1&DocId=2388944&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2946691&SecMode=1&DocId=2388944&Usage=2
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uvedla, že strana nově založila uskupení starostů a starostek, a bylo by ke zvážení 

diskutovat zde Evropskou chartu za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech 

a obcích. Také by do budoucna vítala ve Výboru více informací typu zastoupení žen 

v dozorčích radách. I. Moudrá Wünschová doplnila, že Strana zelených schválené 

pravidlo pro vyváženější kandidátní listiny mají, nicméně do voleb jdou v širším 

uskupení a nebudou mít proto úplný vliv na zastoupení žen na kandidátních listinách. 

R. Šťastný připomněl, že KDÚ-ČSL je proti kvótám a rovnost žen a mužů u nich ve straně 

přesto funguje, přičemž poslední ukázkou jsou senátní volby, kdy ze 6 zvolených žen je 5 

z KDU-ČSL. Klíčové voličstvo jsou pro KDU-ČSL právě ženy, proto si je snaží hýčkat. 

Strana je ve fázi, kdy probíhají jednání, ukončují se nominační seznamy. Následovala 

diskuze. I. Moudrá Wünschová uvedla, že dobrou zkušenost měla Strana zelených 

na Moravě, kde měli problém naopak navolit muže. Dále doplnila, že strana chce 

přispívat rodičům na hlídání ze stranického fondu, protože si uvědomují důležitost této 

možnosti. R. Šafařík doplnil, že země s vysokým zastoupením žen mají také vyhrazenu 

část rodičovské pro muže. Dostupnost péče o děti a rodičovská pro muže korelují s tím, 

jak vysoko se v prezentovaných statistikách umisťují skandinávské země. A. Křížková 

upřesnila, že se však nejedná o komerční babysitting, ale o zařízení podporovaná státem. 

Na to reagovala I. Moudrá Wünschová s tím, že problém státních zařízení je, že nejsou 

dostupná odpoledne a večer. S. Marková v návaznosti na výsledky senátních voleb 

dodala, že největší rozhodovací pravomoc je ve Sněmovně, nikoli v Senátu. Důležitější je 

proto zaměřovat se právě na složení Sněmovny. J. Smiggels Kavková nakonec navrhla 

přijmout následující usnesení Výboru: 

Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích 

doporučuje politickým stranám a hnutím, aby při sestavování kandidátních listin 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dbaly na vyvážené zastoupení žen a mužů 

na volitelných místech.  

Toto usnesení bude rozesláno všem k hlasování per rollam.  

Na závěr uvedla J. Maršová, že pro demokracii a ekonomickou prosperitu v Evropě je 

zásadní, aby ženy a muži měli stejná práva a povinnosti, stejný podíl na moci a za stejnou 

práci stejný plat. Ženy a muži se mají dělit o moc, čas a role a to jak ve veřejném, tak 

soukromém životě. Rovné příležitosti se subsidiaritou tvoří identitu Evropy, skutečná 

rovnost žen a mužů je klíčová pro naši ekonomiku v zítřejším světě. 

Ad bod 5 – Návrh na změnu statutu Výboru 

Tento bod navazuje na diskuzi z minulého jednání. J. Smiggels Kavková představila 

návrh na doplnění statutu Výboru, který sekretariát připravil a předem rozeslal. 

Navrhované doplnění ošetřuje to, že za politické strany dlouhodobě oba jmenovaní 

nechodí, a to tak, že by existoval řádný člen/členka a stálý/á hostující, přičemž by se 

z hlediska hlasování a kvóra pro hlasování započítávala za každou stranu pouze jedna 

osoba. Následovala diskuze. R. Šťastný navrhl jiný způsob řešení, a sice zachovat obě 

osoby jako plnohodnotné členy s tím, že pokud jeden z nich bude chybět, tak se to 
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nezapočítá do kvóra. S. Marková i J. Maršová se shodly, že nezáleží na tom, zda 

za politické strany vyjádří názor muž nebo žena, protože budou mít politický názor 

stejný. I. Moudré Wünschové připadá zajímavé, že by byla možnost nějak „sankcionovat“ 

nepřítomnost jedné z těchto dvou osob, a také souhlasí s panem Šťastným, že by se 

Výbor měl snažit o udržení rovnosti – zastoupení žen i mužů. P. ALi Doláková doplnila, 

že tento návrh přišel jako vstřícnost směrem k politickým stranám – aby ve Výboru 

mohly být nadále zastoupené. R. Šafařík upozornil na skutečnost, že muži zkrátka 

dlouhodobě nechodí, vždy chodí za každou politickou stranu jen jeden člověk – dnes 

bychom např. podle navrhovaného pravidla ve statutu mohli být usnášeníschopní. 

Způsob vypočítávání navržený panem Šťastným je možný, ač je to velmi inovatitní, ale 

není systémový. Zůstává však k dořešení, jak ošetřit otázku hlasování per rollam. 

Z diskuze dále vyplynulo, že bude stačit doplnit stávající navržené doplnění o jednu větu. 

Návrh na úpravu statutu tedy sekretariát upraví a bude rovněž rozeslán Výboru 

k hlasování per rollam.  

Ad bod 6 - Plán práce Výboru na rok 2017 

Následovala diskuze o plánu práce Výboru na tento rok, který do značné míry navazuje 

na plán práce z předešlého roku. Bude také více zohledňovat Výborem již schválený 

tematický harmonogram jednání na rok 2017. I. Moudrá Wünschová by ráda v plánu 

práce Výboru viděla také přesah do místní úrovně. R. Šťastný navrhnul zabývat se také 

podporou péčí o děti a vzděláváním dětí ve smyslu jejich společenských rolí. J. Smiggels 

Kavková souhlasila s tím, že by se měly dívky socializovat, aby si dokázaly představit 

svou budoucí roli v rozhodovací pozici. I. Moudrá Wünschová navrhla v tomto směru 

spolupracovat s organizacemi typu Skaut, apod. P. Ali Doláková přidala tip na Českou 

radu dětí a mládeže. A. Křížková může domluvit do budoucna prezentaci NKC-ženy 

a věda s jejich mentoringovým programem. Š. Jurajda k diskuzi doplnil, že na většinu 

témat existuje poměrně velké množství empirických studií, na které lze odkazovat. 

Mohlo by se jich využít také při činnosti Výboru.  Došlo víceméně ke shodě v tom, že 

argumenty, informace a zdroje ocení pro svou práci do budoucna i ostatní . J. Smiggels 

Kavková navrhla, že k daným tématům budou Výboru rozesílány odkazy na zajímavé 

zdroje a studie. Do plánu práce Výboru na rok 2017 bude tedy zahrnuta oblast 

komunální politiky, dále téma výchovy a vzdělávání dívek k tomu, aby se dívky nebály 

aspirovat na rozhodovací pozice, přičemž by mělo být cíleno na příslušné organizace. 

A nakonec - přidat využívání odborných studií a plnit více osvětovou roli Výboru 

i pro vlastní členky a členy.  

Následovala diskuze o tématu příštího jednání Výboru, kterým jsou obchodní 

společnosti. Součástí programu může být i jiné – aktuální a doplňující téma. M. Klucová 

navrhla, že by na tomto jednání již bylo možné zhodnotit to, jak to aktuálně vypadá se 

složením kandidátních listin. Dále se diskutovalo o tom, koho na téma obchodních 

společností pozvat – návrhy: někoho z praxe (např. na základě umístění v soutěži Top 10 

žen ve firmách, resorty, Byznys pro společnost. R. Šafařík dodal, že v návaznosti na úkoly 

v Akčním plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 
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2016 – 2018 (dále jako „Akční plán“) by bylo dobré pozvat Ministerstvo průmyslu 

a obchodu a také Ministerstvo financí, neboť se aktuálně jedná o návrhu zákona 

o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí 

státu a o změně zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 

(nominační zákon), a Ministerstvo financí by také mohlo referovat o tom, jak plánuje 

implementovat směrnici EU o nefinančním reportingu, v rámci které by měly firmy 

informovat ve svých výročních zprávách o tom, jak naplňují rovnost žen a mužů. 

A. Křížková zkusí vymyslet s kolegyněmi na toto jednání nějakou prezentaci.  

Další jednání Výboru bylo domluveno na 18. května na 9:30.  

Ad bod 7 - Různé 

M. Klucová za ČMKOS apelovala na to, aby opět začala pravidelná jednání Rady vlády 

pro rovnost žen a mužů a také na to, aby se Akční plán projednával na tripartitě. 

R. Šafařík doplnil, že je již dohodnuto nejbližší jednání Rady vlády pro rovnost žen 

a mužů, a to na 27. března 2017. V souvislosti s Akčním plánem dodal, že M. Skopalová  

připravuje Souhrnnou zprávu o plnění Akčního plánu a ta bude s Výborem rovněž 

projednávána.   

 

Jednání bylo ukončeno ve 12:30 hodin. 

 

Zapsala: M. Skopalová (Odbor rovnosti žen a mužů)  


