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

a rozhodovacích pozicích (dále “Výbor”) konaného dne 18. května 2017 

 
Místo a čas schůze: ÚV ČR, Nábř. Edvarda Beneše 4, místnost č. 140 (9:30 – 11:30) 

 
Přítomné členky a členové 

 Jméno Organizace 

1. Ali Doláková Petra MZV ČR 

2. Drbalová Vladimíra Svaz průmyslu a dopravy 

3. Janšová Eliška KDÚ - ČSL 

4. Jentschke Stőcklová Zuzana Zástup: 
Ferrarová Eva 

MPSV ČR 

5. Křížková Alena  Sociologický ústav Akademie věd 

6. Maršová Jindřiška Zástup: Vaicová Marie ČSSD 

7. Smiggels Kavková Jana Fórum 50 % 

 
Omluveny/i: 

 Jméno Organizace 

1. Havelková Hana FHS UK 

2. Jurajda Štěpán CERGE-EI 

3. Klucová Marie  ČMKOS 

4. Marková Soňa KSČM 

5. Maxová Radka Hnutí ANO 

6. Moudrá Wünschová Irena SZ 

7. Sklenák Roman ČSSD 

8. Šťastný Robert KDÚ - ČSL 

 
Hostky/hosté: 

 Jméno Organizace 

1. Skálová Helena Gender Studies 

2. Trsek Lukáš MF ČR 

3. Uhlířová Marie  MF ČR 

4. Kosatíková Kristýna  Byznys pro společnost 

5. Macháčková Ivana Byznys pro společnost 

6. Šubrtová Aneta MZV ČR 

 

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

Šafařík 

 

Z celkového počtu 22 členek a členů Výboru bylo přítomno 7 osob s hlasovacím 

právem, Výbor tedy nebyl usnášeníschopný. 
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Ad bod 1 – Úvod a schválení programu  

Předsedkyně Výboru, J. Smiggels Kavková, přivítala všechny přítomné. Po krátké dohodě 
došlo k přeskupení v pořadí bodů programu a bez připomínek byla odsouhlasena níže 
uvedená podoba programu:   

1. Schválení programu  J. Smiggels 
Kavková  

2. Ocenění Firma roku – prezentace Gender Studies H. Skálová 

3.  Téma: Zastoupení žen v rozhodovacích pozicích obchodních 
společností – Byznys pro společnost 

K. Kosatíková  

4. Naplňování opatření pro vyrovnanější zastoupení žen a mužů 
v rozhodovacích pozicích obchodních společnosti v rámci resortu 
MF 

L. Trsek 

5. Strategie dalšího postupu k účinnějšímu prosazování 
vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích;  

Souhrnná zpráva za rok 2016 o plnění Akčního plánu 
pro  vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích 
na léta 2016 – 2018 a tzv. Podnětu k uplatňování Strategie „+1“ 

Strategie „+1“ 

J. Smiggels 
Kavková, 
sekretariát 

 

6. Různé   

 

Ad bod 2 – Ocenění Firma roku – prezentace Gender Studies 

H. Skálová z organizace Gender Studies představila přítomným soutěž Firma roku 
a činnost organizace Gender Studies. Uvedla mj. informaci, že soutěží prošlo během 
realizace předešlých ročníků přes 70 zaměstnavatelů, přičemž většinou jde logicky 
o motivované zaměstnavatele. Paní Skálová pošle písemný podklad ke své prezentaci, 
který bude rozeslán spolu s tímto zápisem. 

Následovala diskuze o tom, kdo vloni ocenění získal (RWE), letos probíhá v udělování 
pauza. V. Drbalová upozornila na to, že při hodnocení toho, jak podniky pracují s nástroji 
pro diverzitu, je nutné zohledňovat potřeby podniků – malé a střední podniky si často 
nemohou některá opatření dovolit. Je třeba klást důraz na dostatek služeb péče o děti 
i jiné osoby a dále jít směrem spíše dobrovolných opatření, nikoli přímo kvót. Z diskuze 
dále vyplynulo, že lépe se v soutěži umisťují zpravidla firmy s mezinárodním 
vlastnictvím, zejména v minulosti, nyní dochází ke zlepšení stavu i u českých společností. 
 

Ad bod 3 – Téma: Zastoupení žen v rozhodovacích pozicích obchodních společností 

K. Kosatíková z platformy Byznys pro společnost seznámila přítomné s nově vydaným 
Indexem ženy ve vedení 2017, dle kterého u českých TOP 250 největších firem dosahuje 
zastoupení žen ve všech statutárních orgánech 12,5 % žen (což představuje 168 žen 
z celkového počtu 1349 osob), a oproti minulému roku se jedná pouze o nárůst o 0,5 
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p.b.1  Paní Kosatíková dále informovala o založení platformy při Svazu průmyslu 
a dopravy ČR, která se zaměří např. na témata slaďování, vzdělávání a další, 
zdůrazňována bude role vzdělávání dívek a žen v technických oborech. H. Skálová 
k tématu doplnila, že je třeba působit na všech frontách, z výzkumu dívek v motivaci 
k technickému vzdělávání je na tom ČR nejhůře, dívky necítí zejména podporu od svých 
rodičů. J. Smiggels Kavková doplnila, že téma je nutné zdvihat již na školách v rámci 
kariérového poradenství, V. Drbalová rovněž dodala, že problém není pouze o 
genderových stereotypech, ale o celkové koncepci vzdělávání.  

Ad bod 4 – Naplňování opatření pro vyrovnanější zastoupení žen a mužů 
v rozhodovacích pozicích obchodních společnosti v rámci resortu MF 

L. Trsek z MF ČR představil v rámci tohoto bodu prezentaci na téma naplňování opatření 
pro vyrovnanější zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích obchodních 
společnosti v rámci resortu MF, mj. v návaznosti na některé úkoly vyplývající z Akčního 
plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 
2018. Následovala diskuze o potenciálních problémech při snaze o vyrovnané 
obsazování pozic ženami i muži, o neschváleném návrhu tzv. nominačního zákona, 
zásadách odměňování schválených usnesením vlády ČR č. 606 ze dne 29. července 2015, 
zastoupení žen ve statutárních orgánech firem, atp. 

Ad bod 5 – Strategie dalšího postupu k účinnějšímu prosazování vyrovnaného 
zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích; Souhrnná zpráva za rok 2016 
o plnění Akčního plánu pro  vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích 
pozicích na léta 2016 – 2018 a tzv. Podnětu k uplatňování Strategie „+1“ 
 

V rámci tohoto bodu byl představen interní koncepční dokument vytvořený Odborem 
v rámci projektu s názvem „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů 
v České republice na léta 2014 – 2020 a související aktivity“, a sice Strategie dalšího 
postupu k účinnějšímu prosazování vyrovnaného zastoupení žen a mužů 
v rozhodovacích pozicích.  Na tvorbě dokumentu se podílela pracovní skupina složená ze 
zástupkyň Výboru, k jeho podobě již nejsou žádné připomínky. Dále byl představen draft 
Souhrnné zprávy za rok 2016 o plnění Akčního plánu pro  vyrovnané zastoupení žen a 
mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018 a tzv. Podnětu k uplatňování 
Strategie „+1“, proběhla krátká diskuze k drobným úpravám a všichni byli vyzváni 
k případnému písemnému připomínkování draftu v termínu do 31. května.  
 

Ad bod 6 – Různé 

Příští jednání Výboru, letos třetí v pořadí, a tentokrát zaměřené na téma veřejné správy 
a dalších institucí veřejného zájmu, bylo předběžně domluveno na září 2017. Jednání 
bylo ukončeno v 11:30 hodin. 
 
Zapsal: R. Šafařík (Odbor rovnosti žen a mužů)  

                                                           
1
 Více online na: http://byznysprospolecnost.cz/index-zeny-ve-vedeni-2017/  

http://byznysprospolecnost.cz/index-zeny-ve-vedeni-2017/

