
 

Úřad vlády České republiky 
Odbor rovnosti žen a mužů  

 

 

 

1 
 

Záznam z jednání Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice 
a rozhodovacích pozicích konaného dne 12. října 2020 

 
Místo a čas schůze: Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 506/4, místnost Hnědý sál  
a online platforma Webex Meetings (10:00 - 12:30) 
 
Přítomné členky a členové: 

 Jméno Organizace 

1.  Ali Doláková Petra  nezávislá odbornice 

2.  Brzobohatá Zuzana ČSSD 

3.  Drbalová Vladimíra  Svaz průmyslu a dopravy 

4.  Fellegi Zuzana nezávislá odbornice 

5.  Homfray Šárka  ČMKOS 

6.  Hrbková Lenka  Masarykova univerzita 

7.  Jurajda Štěpán (místopředseda)  CERGE-EI 

8.  Kohoutová Lenka  ODS 

9.  Kos Mottlová Markéta (předsedkyně) // 

Zastupuje: Veronika Šprincová 
Fórum 50 % 

10.  Kopřiva František  Piráti 

11.  
Křížková Alena 

Sociologický ústav Akademie 

věd 

12.  Matoušková Michaela  STAN 

13.  Pastuchová Jana  ANO 2011 

14.  Smolíková Marta Otevřená společnost 

15.  Špondrová Pavla (místopředsedkyně) nezávislá odbornice 

16.  Štrobachová Pavla  Svaz měst a obcí 

17.  Teichmanová Klaudia // Zastupuje: Simerská 

Lenka 

MPSV 

 

Omluveny/i: 

 Jméno Organizace 

1.  Hejzlarová Eva  Univerzita Karlova 

2.  Janšová Eliška  nezávislá odbornice 

3.  Jílková Marie KDU-ČSL 

4.  Marková Soňa  KSČM 

5.  Pekarová – Adamová Markéta  TOP 09 

6.  Viktorinová Lucie  nezávislá odbornice 

7.  Zemanová Marie Byznys pro společnost 

 

Hosté/hostky: 

1. Daniela Němcová Byznys pro společnost 

2. Martina Štěpánková MPSV 
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Sekretariát Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích 
pozicích (dále „Výbor”): Petra Kalenská, Petra Pichaničová, Radan Šafařík, Nikola 
Viktorinová 

 
Z celkového počtu 24 členek a členů Výboru bylo přítomno 16 osob s hlasovacím 
právem, Výbor tedy byl usnášeníschopný. 

 

Ad bod 1 – Úvod, schválení programu a informace o plnění úkolů z předchozího jednání 
Výboru 

Místopředsedkyně Výboru, P. Špondrová, se z důvodu nepřítomnosti předsedkyně ujala 
předsedání Výboru a přivítala všechny přítomné, včetně nových členek Z. Brzobohaté 
a Z. Fellegi. Následně představila níže uvedenou podobu návrhu programu: 

1. Schválení programu a informace o plnění úkolů z předchozího 
jednání Výboru 

P. Špondrová,  
N. Viktorinová 

2. Podnět k zákonu č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a 
dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí 
státu (nominační zákon) 

P. Špondrová 

3. Zohledňování vyrovnaného zastoupení žen a mužů v 
pracovních a poradních orgánech vlády 

P. Špondrová,  
N. Viktorinová 

4. Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České 
republiky 

V. Šprincová, zástupci 
a zástupkyně 

politických stran/hnutí 

5. Příprava nového období ESIF – návrh alokace OP 
Zaměstnanost+ 

M. Štěpánková,  
M. Smolíková 

6. Možnosti zapojení studentských organizací a mládežnických 
politických frakcí do činnosti Výboru 

N. Viktorinová,  
P. Špondrová 

7. Různé  

 

O návrhu programu proběhlo hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdržel/a. Návrh byl přijat. 

 

N. Viktorinová dále informovala o plnění úkolů z minulého jednání Výboru. Mimo jiné uvedla, 

že v návaznosti na podnět týkající se povinnosti relevantních emitentů informovat o politice 

rozmanitosti v rámci výročních zpráv, Odbor rovnosti žen a mužů (dále „Odbor“) 

v následujících týdnech zpracuje manuál, který bude členkám a členům Výboru zaslán 

k připomínkám. Dále připomněla výzvu k přihlašování se na pracovní setkání Výboru 

s Výborem pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života. Zda se podaří pracovní 

setkání uskutečnit v daném termínu, se bude odvíjet od aktuální situace spojené s pandemií 

covid-19. Nelze vyloučit případné odložení setkání do příštího roku či přesunutí do online 

prostředí.  

 

Následně N. Viktorinová informovala o posledním jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů, 

které se uskutečnilo 24. července 2020. V souvislosti s přípravou Strategie rovnosti žen 

a mužů na léta 2021 – 2030 uvedla, že bude v nejbližších dnech předložena do mezirezortního 
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připomínkového řízení. R. Šafařík doplnil, že v návaznosti na červencové jednání Rady byla 

zřízena pracovní skupina k genderovým dopadům opatření přijímaných v souvislosti 

s pandemií covid-19 (dále jako „Pracovní skupina covid-19“). Za Výbor byla do Pracovní 

skupiny covid-19 nominovaná Š. Homfray. Podněty pro Pracovní skupinu covid-19 mohou 

členky a členové zasílat tajemnici Výboru N. Viktorinové nebo člence Š. Homfray. 

P. Špondrová také připomněla Metodiku hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů 

pro materiály předkládané vládě ČR1, která by mohla výrazně pomoci v souvislosti s řešením 

negativních hospodářských a sociálních dopadů v souvislosti s covid-19. 

  

Z. Fellegi dále upozornila, že dobrým nástrojem v dané problematice je internet a sociální sítě. 

Navrhla, aby na internetových stránkách tojerovnost.cz byla jedna část věnovaná tématu 

covid-19, v rámci které by bylo veřejnosti umožněno zasílat podněty.  

 

Ad bod 2 – Podnět k zákonu č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích 

orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) 

 

P. Špondrová připomněla, že podnět k nominačnímu zákonu byl projednáván již na minulém 

jednání. Dále uvedla, že k účasti na jednání Výboru byla přizvána také místopředsedkyně 

Výboru pro personální nominace (dále jako „Personální Výbor“), která se bohužel dnešního 

jednání nemohla zúčastnit. V podkladech členky a členové Výboru obdrželi tabulku shrnující 

doporučené nominace Personálního Výboru, ze které vyplývá, že z celkového počtu 

nominovaných tvořily ženy pouze necelých 18 %.  

 

Dále členky a členové diskutovali případná doplnění do podnětu týkající se nominací 

na jednotlivých rezortech. Podnět k nominačnímu zákonu bude do příštího jednání 

dopracován a zaslán členkám a členům. Zároveň bude na jednání přizvána místopředsedkyně 

Personálního Výboru.  

 

P. Špondrová v souvislosti s propagací v médiích připomněla jeden z bodů schváleného Plánu 

práce Výboru na léta 2020 – 20212 týkající se zviditelňování tématu rovnosti žen a mužů 

prostřednictvím pravidelných mediálních výstupů. Jedná se o stručné články k agendě rovnosti 

žen a mužů, které by vycházely jednou až dvakrát měsíčně. Tyto mediální výstupy by byly 

zveřejňovány na internetových a facebookových stránkách Odboru, a zároveň by je mohli 

propagovat i samotné autorky a autoři. Členky a členové byli vyzváni, aby se s článkem 

přihlásili ke konkrétnímu termínu. P. Špondrová dále navrhla, aby členky a členové informovali 

Odbor, pokud budou publikovat na téma vyrovnaného zastoupení žen a mužů za účelem 

sdílení, aby byla zajištěna větší propagace. R. Šafařík tento návrh podpořil.  

 

Z. Fellegi se v souvislosti s nominačním zákonem opětovně vyjádřila k mediální propagaci 

a komunikaci a navrhla na jednání Výboru účast mediální či marketingové expertky či experta. 

 
1 Blíže viz http://www.vlada.cz/cz/-138748 
2 Blíže viz http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/vyrovnane_zastoupeni_v_politice_a_rozhodovani/Plan-prace-Vyboru-pro-vyrovnane-zastoupeni-zen-a-
muzu-v-politice-a-rozhodovacich-pozicich-na-leta-2020---2021_1.pdf 

http://www.vlada.cz/cz/-138748
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/vyrovnane_zastoupeni_v_politice_a_rozhodovani/Plan-prace-Vyboru-pro-vyrovnane-zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice-a-rozhodovacich-pozicich-na-leta-2020---2021_1.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/vyrovnane_zastoupeni_v_politice_a_rozhodovani/Plan-prace-Vyboru-pro-vyrovnane-zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice-a-rozhodovacich-pozicich-na-leta-2020---2021_1.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/vyrovnane_zastoupeni_v_politice_a_rozhodovani/Plan-prace-Vyboru-pro-vyrovnane-zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice-a-rozhodovacich-pozicich-na-leta-2020---2021_1.pdf
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P. Špondrová navrhla, aby se téma mediální činnosti a propagace případně zařadilo jako 

samostatný bod i na další jednání Výboru. 

 

Ad bod 3 – Zohledňování vyrovnaného zastoupení žen a mužů v pracovních a poradních 

orgánech vlády 

 

P. Špondrová uvedla, že tento bod navazuje na diskuzi z předchozích jednání, a zároveň 

na podnět k obsazování poradních orgánů vlády k přijímání opatření v návaznosti na pandemii 

covid-19, který Výbor přijal v dubnu tohoto roku. Dále připomněla, že v Národní ekonomické 

radě vlády (dále jako „NERV“) jsou stále zastoupeny pouze dvě ženy. Členky a členové 

v podkladech obdrželi tabulku shrnující zastoupení žen v pracovních a poradních orgánech 

vlády ČR. P. Špondrová otevřela diskuzi.  

 

Š. Homfray navrhla, aby se Výbor nejprve zaměřil na ty orgány, které mají zastoupení žen 

a mužů nejméně vyvážené a tyto orgány případně oslovil. L. Kohoutová uvedla, 

že by se vydala spíše cestou osvětové kampaně na podporu schopných žen v nejrůznějších 

oborech. Členky a členové Výboru dál diskutovali případně zapojení jednotlivých poradních 

orgánů do diskuze o nedostatečném zastoupení žen.  

 

R. Šafařík následně v rámci diskuze přislíbil, že se Odbor do příštího jednání Výboru zaměří 

na typologii statutů, jednacích řádů a nominačních procesů. Dále souhlasil s užší provazbou 

na činnost NERVu a Pracovní skupiny covid-19. Tuto provazbu může zajišťovat sekretariát 

Rady vlády pro rovnost žen a mužů. 

 

Vzhledem k tomu, že se k jednání připojila náměstkyně pro řízení Sekce evropských fondů 

a mezinárodní spolupráce navrhl R. Šafařík změnu programu, v rámci které by došlo 

k upřednostnění bodu Příprava nového období ESIF – návrh alokace OP Zaměstnanost+.  

 

O návrhu změny programu proběhlo hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel/a. Návrh byl přijat. 

 

Ad bod 4 – Příprava nového období ESIF – návrh alokace OP Zaměstnanost+ 

 

Náměstkyně M. Štěpánková ve stručnosti informovala o přípravách nového období 

Evropských strukturálních a investičních fondů. V souvislosti s Evropským sociálním fondem+ 

(dále jako „ESF+“) informovala o návrhu MMR, podle kterého by mělo dojít k významnému 

přesunu prostředků z ESF+ ve prospěch Fondu soudržnosti (dále jako „FS“). Konkrétně MMR 

navrhlo přesunout 25 % celkové alokace ESF+. M Štěpánková za MPSV uvedla, že rezort 

s návrhem přesunu 25 % alokace ESF+ do FS nesouhlasí a rezort podporuje finanční snížení 

pouze o to, co již provedla Evropské komise z důvodu konvergence regionů ČR. Navržené 

snížení by znamenalo, že alokace OP Zaměstnanost+ by v příštím období byla jen 26 mld. Kč 

(oproti alokaci 56 mld. Kč ve stávajícím období). 

 

M. Smolíková následně představila podnět Rady vlády pro rovnost žen a mužů k Návrhu 

rozdělení alokace pro ČR v programovém období 2021–2027 mezi operační programy, který 
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nesouhlasí s návrhem přesunu a žádá MMR o vysvětlení a projednání věcných důvodů, které 

vedly k návrhu realokace ESF+ ve prospěch FS. 

 

Dále proběhla diskuze, v rámci které se Výbor rozhodl podpořit podnět Rady následujícím 

usnesením: 

 

Výbor podporuje podnět Rady vlády pro rovnost žen a mužů k Návrhu rozdělení alokace 

pro ČR v programovém období 2021–2027 mezi operační programy. 

 

O tomto návrhu proběhlo hlasování: PRO 13, PROTI 0, ZDRŽEL(A) 3. Návrh byl schválen. 

 

M. Štěpánková nabídla Výboru, že na některém z dalších jednání může OP Zaměstnanost+ 

představit podrobněji. 

 

Ad bod 5 – Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky 

 

V. Šprincová uvedla, že podíl žen nominovaných do zastupitelstev krajů i do Senátu PČR 

se oproti předchozím volbám snížil. Z analýzy Fóra 50 % vyplývá, že v souvislosti s krajskými 

volbami panují mezi stranami velké rozdíly v podílu zvolených žen. Stejně tomu 

tak je i ve volbách do Senátu, kde lze mezi stranami vysledovat výrazné rozdíly 

co do nominací i výsledku. Do krajských zastupitelstev bylo letos zvoleno historicky nejvíce 

žen (22,1 %). V Senátu se zastoupení žen nezmění, i nadále zůstává jen 14,8 %.  

 

P. Špondrová následně předala slovo zástupkyním a zástupci politických stran a hnutí, 

aby se k volbám vyjádřili.3 V diskusi vystoupili Z. Brzobohatá za ČSSD, L. Kohoutová za ODS, 

F. Kopřiva za Piráty, M. Matoušková za STAN a J. Pastuchová za ANO. 

 

Dále byly diskutovány možnosti a příklady dobré praxe jednotlivých stran a hnutí na podporu 

vyrovnanějšího zastoupení žen a mužů. V. Šprincová závěrem upozornila, že podrobnější 

analýzy naleznou členky a členové Výboru na webových stránkách Fóra 50 %.4  

 

Ad bod 6 – Možnosti zapojení studentských organizací a mládežnických politických 

frakcí do činnosti Výboru 

 

Vzhledem k časovému skluzu navrhla P. Špondrová přesunutí bodu týkajícího se možnosti 

zapojení studentských organizací a mládežnických politických frakcí do činnosti Výboru 

na příští jednání. 

 

 

 

 

 
3 Blíže viz https://padesatprocent.cz/cz/zpravy-z-odboru-rovnosti-zen-a-muzu-jak-volebni-uspech-zen-hodnoti-
politicke-strany 
4 Blíže viz https://padesatprocent.cz/ 

https://padesatprocent.cz/cz/zpravy-z-odboru-rovnosti-zen-a-muzu-jak-volebni-uspech-zen-hodnoti-politicke-strany
https://padesatprocent.cz/cz/zpravy-z-odboru-rovnosti-zen-a-muzu-jak-volebni-uspech-zen-hodnoti-politicke-strany
https://padesatprocent.cz/
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Ad bod 7 – Různé 

 

N. Viktorinová uvedla, že další jednání Výboru proběhne pravděpodobně na přelomu měsíce 

listopadu a prosince. 

 

Jednání bylo ukončeno ve 13:00 hodin. 

 

 

 

Úkoly vzešlé z jednání Výboru: 

 

1) Dopracovat podklad k legislativním opatřením podporujícím vyrovnané zastoupení žen 

a mužů v politice; 

Zodpovídá: Odbor  

Termín: co nejdříve 

 

2) Dále rozpracovávat data týkající se starostek/starostů; 

Zodpovídá: Odbor  

Termín: průběžně 

 

3) Komunikovat s ČNB a MF ve věci přijatého podnětu týkajícího se povinnosti 

relevantních emitentů informovat o politice rozmanitosti v rámci výročních zpráv; 

Zodpovídá: Odbor 

Termín: průběžně 

 

4) Zorganizovat pracovní setkání Výboru s Výborem pro sladění pracovního, soukromého 

a rodinného života; 

Zodpovídá: Odbor 

Termín: 2. polovina roku 2020 

 

5) Diskutovat možnosti zapojení studentských organizací a mládežnických politických 

frakcí do činnosti Výboru; 

Zodpovídá: Odbor 

Termín: průběžně 

 

6) Diskutovat zohledňování vyrovnaného zastoupení žen a mužů v pracovních 

a poradních orgánech vlády a analyzovat nominační procesy jednotlivých pracovních 

a poradních orgánů vlády. 

Zodpovídá: členky a členové Výboru a Odbor 

Termín: průběžně 

 

 

Zapsala: N. Viktorinová (Odbor 


