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Záznam z jednání Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice 
a rozhodovacích pozicích (dále “Výbor”) konaného dne 20. března 2019 
 
Místo a čas schůze: ÚV ČR, Nábř. Edvarda Beneše 4, místnost č. 140 (9:00 - 11:30) 
 
Přítomné členky a členové: 

 Jméno Organizace 

1.  Ali Doláková Petra nezávislá odbornice 

2.  Hejzlarová Eva Univerzita Karlova 

3.  Janšová Eliška nezávislá odbornice 

4.  Jílková Marie // Zastupuje: Kasal Jan KDU-ČSL 

5.  Kopřiva František // Zatupuje: Guth Jarkovský 

Tomáš 
Piráti 

6.  Kos Mottlová Markéta (předsedkyně) Fórum 50 % 

7.  Matoušková Michaela STAN 

8.  Marková Soňa KSČM 

9.  Novotný František MV 

10.  Pastuchová Jana ANO 2011 

11.  Smolíková Marta Otevřená společnost 

12.  Štrobachová Pavla Svaz měst a obcí 

13.  Teichmanová Klaudia MPSV 

 

Omluveny/i: 

 Jméno Organizace 

1.  Drbalová Vladimíra Svaz průmyslu a dopravy 

2.  Homfray Šárka ČMKOS 

3.  Hrbková Lenka Masarykova univerzita 

4.  Jentschke Stőcklová Zuzana  ČSSD 

5.  Jurajda Štěpán (místopředseda) CERGE-EI 

6.  Kohoutová Lenka ODS 

7.  Křížková Alena Sociologický ústav Akademie věd 

8.  Líškay Králíková Alena Byznys pro společnost 

9.  Pekarová – Adamová Markéta TOP 09 

10.  Špondrová Pavla (místopředsedkyně) nezávislá odbornice 

11.  Viktorinová Lucie nezávislá odbornice 

 

 
Sekretariát Výboru (Odbor rovnosti žen a mužů, dále také jako „Odbor“): Kristýna 
Kabzanová, Radan Šafařík, Nikola Viktorinová 

 
 Z celkového počtu 24 členek a členů Výboru bylo přítomno 13 osob s hlasovacím 
právem, Výbor tedy byl usnášeníschopný. 
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Ad bod 1 – Úvod, schválení programu a informace o plnění úkolů na předchozím 
jednání Výboru 

Předsedkyně Výboru, M. Kos Mottlová, přivítala všechny přítomné. Následně představila 
níže uvedenou podobu programu: 

1. Schválení programu a informace o plnění úkolů z 

předchozího jednání Výboru 

M. Kos Mottlová, 

N. Viktorinová  

2. Informace o jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů a 
aktuální stav Sekce pro lidská práva 

R. Šafařík,             

N. Viktorinová 

3. Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při 
prosazování rovnosti žen a mužů na rok 2019 

M. Kos Mottlová, 

N. Viktorinová 

4. Představení aktivit vybrané politické strany za účelem 
podpory vyrovnaného zastoupení žen a mužů 

J. Pastuchová 

5. Aktuální data o zastoupení žen v rozhodovacích pozicích N. Viktorinová  

6. Různé  

 

O návrhu programu neproběhlo hlasování. Výbor nebyl na začátku jednání 
usnášeníschopný. Proti návrhu programu nevznesl nikdo z přítomných námitku. 

M. Kos Mottlová dále připomněla, že v případě neúčasti některého člena či členky je možné 
na dané jednání zmocnit další osobu hlasovacím právem. V případě politických stran a hnutí 
připomněla pozici náhradníků a náhradnic, které se jednání mají zúčastnit v případě neúčasti 
řádného členy či členky.  

N. Viktorinová Výbor informovala o plnění úkolů z minulého jednání. Plán práce byl Výborem 
schválen per rollam a je zveřejněn na internetových stránkách ÚV ČR.1 V souvislosti 
s případným podnětem Výboru ke vzniku registru starostů a starostek N. Viktorinová uvedla, 
že Odbor o vzniku registru s Ministerstvem vnitra nadále jedná a dané ministerstvo prozatím 
souhlasilo s poskytováním adresáře, ze kterého si potřebná data Odbor zpracuje.  

 

Ad bod 2 – Informace o jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů a aktuální stav 
Sekce pro lidská práva 

N. Viktorinová informovala o tom, že poslední jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů 
(dále jako „Rada“) proběhlo 28. ledna 2019. Na tomto jednání byla M. Kos Mottlovou 
představena Zpráva za rok 2018 o naplňování Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen 
a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 – 2018, která byla následně Radě zaslána 
k připomínkám. Na programu jednání byly také genderové audity na jednotlivých resortech, 
alokace dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových 
organizací v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2019 a postup při ratifikaci Úmluvy Rady 
Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Dále proběhlo 11. března 

                                                           
1
 Blíže viz http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-

muzu/vyrovnane_zastoupeni_v_politice_a_rozhodovani/vybor-pro-vyrovnane-zastoupeni-zen-a-muzu-
v-politice-a-rozhodovacich-pozicich-121939/ 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/vyrovnane_zastoupeni_v_politice_a_rozhodovani/vybor-pro-vyrovnane-zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice-a-rozhodovacich-pozicich-121939/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/vyrovnane_zastoupeni_v_politice_a_rozhodovani/vybor-pro-vyrovnane-zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice-a-rozhodovacich-pozicich-121939/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/vyrovnane_zastoupeni_v_politice_a_rozhodovani/vybor-pro-vyrovnane-zastoupeni-zen-a-muzu-v-politice-a-rozhodovacich-pozicich-121939/
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2019 neformální setkání Rady a pracovní skupiny k porodnictví na Gynekologicko-
porodnické klinice u Apolináře za účasti premiéra a ministra zdravotnictví. Cílem setkání bylo 
představit záměr zřízení centra porodnické asistence.  

R. Šafařík doplnil, že na jednání Rady bylo schváleno usnesení, které sekretariátu Rady 
ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ukládá zpracovat rozbor naplňování 
Istanbulské úmluvy v těch členských státech Rady Evropy, které ji ratifikovaly v letech 2013 
a 2014 a mají s její implementací již několikaleté zkušenosti. Dále informoval o aktuálním 
stavu Sekce pro lidská práva s ohledem na to, že ve funkci končí stávající náměstkyně pro 
řízení Sekce pro lidská práva a vládní zmocněnkyně pro lidská práva. V současné době 
probíhá dílčí revize statutů poradních orgánů vlády ČR v oblasti lidských práv. Vedení Úřadu 
vlády ČR pověřilo jednotlivé sekretariáty poradních orgánů, aby představily návrhy úpravy 
statutů. Cílem je zefektivnit rady vlády a zviditelnit jejich činnost. Pod každou Radu by mělo 
spadat maximálně 9 výborů a pracovních skupin, Rada vlády pro rovnost žen a mužů tuto 
hranici aktuálně splňuje, neboť má 4 výbory a 3 pracovní skupiny. Předpokládá se, že výše 
uvedené změny statutů bude vláda ČR projednávat na přelomu dubna a května 2019. 

 

Ad bod 3 – Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti 
žen a mužů na rok 2019 

N. Viktorinová informovala Výbor o tom, že samostatný Akční plán pro vyrovnané zastoupení 
žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích 2019+ nevznikne. Bylo tak rozhodnuto 
především ve snaze omezit počet jednotlivých Akčních plánů. Opatření související 
s podporou vyrovnaného zastoupení žen a mužů se budou každoročně promítat 
do Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů 
(dále jako „Aktualizovaná opatření), která mají poměrně silný mechanismus monitoringu 
plnění. Rozhodnutí neprodloužit Akční plán může způsobit menší vizibilitu, ale aktuální 
témata bude možnost průběžně zapracovávat do již zmíněných Aktualizovaných opatření. 

V souvislosti s Aktualizovanými opatřeními na rok 2019 N. Viktorinová představila jednotlivá 
opatření v oblasti vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. 
V návaznosti na jednání Výboru a pracovní skupiny k přípravě navazujícího Akčního plánu, 
byla navržena opatření týkající se genderových auditů v rámci obchodních společností 
s majetkovou účastí státu a státních podniků, vzniku e-learningového kurzu a školení 
k podpoře vyrovnanější zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích v rámci státní 
správy, vytvoření metodiky včetně příkladů dobré praxe k Doporučení Rady vlády pro 
rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro 
vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích2, vzniku interaktivní mapy 
s přehledem podílu žen na kandidátních listinách v jednotlivých regionech a vzniku metodiky 
s příklady dobré praxe k principu gender mainstreamingu v samosprávách. 

N. Viktorinová dále Výbor informovala o připravované mezinárodní konferenci k tématu 
účasti žen na politickém rozhodování, která se v návaznosti na 100. výročí volebního práva 
žen v Československu uskuteční 11. června 2019 v Poslanecké sněmovně PČR. 
V předvečer konference se uskuteční workshop k aktivnímu zapojování mládeže a žen 
do politiky za účasti mládežnických spolků a organizací. Výbor bude o přípravách 
informován. 

                                                           
2
 Blíže viz http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/podnet-k-uplatnovani-

strategie-1-147699/ 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/podnet-k-uplatnovani-strategie-1-147699/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/podnet-k-uplatnovani-strategie-1-147699/
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Následně členky a členové diskutovali absenci úkolů ve vztahu k politice. J. Kasal navrhl 
finanční zvýhodnění mandátu získaného ženou, což by mělo motivovat politické subjekty, 
aby ženy na volitelná místa kandidátních listin častěji umisťovaly. V rámci diskuze si Výbor 
ustanovil jako střednědobou iniciativu diskuzi nad případnými legislativními opatřeními 
k podpoře vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice. Tento návrh bude začleněn 
do Aktualizovaných opatření na rok 2019, zároveň bude v rámci Výboru uspořádáno setkání 
za účastni Ministerstva vnitra a politických stran a hnutí. Do konce roku v návaznosti 
na aktivity Výboru vznikne brožura navazující na již vzniklý manuál - 15 tipů, jak podpořit 
ženy uvnitř politických stran. Tyto aktivity budou zároveň propojeny s výstupy z připravované 
červnové konference. 

M. Kos Mottlová dále otevřela diskuzi k návrhu zákona o výběru osob do řídících a dozorčích 
orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (dále jako „nominační zákon“), který 
je v současné době projednáván v Poslanecké sněmovně PČR. Návrh nominačního zákona 
v současné době nereflektuje podporu vyrovnaného zastoupení v rámci Výboru posuzujícího 
nominace osob a výběrových komisí posuzujících přihlášky podané v rámci výběrového 
řízení. S ohledem na to, že Výbor neukládá doporučení poslancům a poslankyním 
se dotázala, zda by některý ze zástupců a zástupkyň politických stran a hnutí ve Výboru 
nebyl ochotný téma otevřít formou pozměňovacího návrhu. J. Pastuchová souhlasila, 
že návrh otevře při druhém čtení, T. Guth Jarkovský přislíbil podporu Pirátské strany.  

(Během tohoto bodu jednání se navýšil počet osob s hlasovacím právem na 13.) 

 

Ad bod 4 – Představení aktivit vybrané politické strany za účelem podpory 
vyrovnaného zastoupení žen a mužů 

J. Pastuchová informovala Výbor o zastoupení žen a mužů v politickém hnutí ANO. 
V členské základně hnutí ANO jsou ženy zastoupeny téměř v 26 %. V komunálních volbách 
kandidovalo 30 % žen, na pozici lídryně pak čtvrtina žen. V poslanecké sněmovně 
je zastoupeno 21 žen a ve volbách do evropského parlamentu kandidují v první pětici tři 
ženy. Hnutí nemá žádné mentoringové či síťovací programy pro ženy.  

J. Pastuchová dále informovala o 63. zasedání Komise OSN pro postavení žen v New 
Yorku, v rámci kterého se zúčastnila parlamentního slyšení k tématu investice 
do rovnoprávnosti (role parlamentů v zajištění sociální ochrany, veřejných služeb 
a dostupnosti infrastruktury pro ženy a dívky). V rámci diskuze ji doplnila K. Kabzanová 
z Odboru rovnosti žen a mužů, která byla součástí české delegace vedenou mistryní práce 
a sociálních věcí Janou Maláčovou. Česká republika v rámci zasedání pořádala dva 
semináře. Seminář organizovaný Úřadem vlády ČR byl zaměřený na téma mládeže 
v souvislosti s genderově podmíněným násilím.  

 

Ad bod 5 - Aktuální data o zastoupení žen v rozhodovacích pozicích 

N. Viktorinová představila aktuální data o zastoupení žen v rozhodovacích pozicích. 
V návaznosti na minulé jednání informovala o doplněných datech v souvislosti 
se zastoupením starostů a starostek. Odbor zpracoval zastoupení žen ve vedení jednotlivých 
obcí podle velikostí. Nejvíce žen (27 %) je zastoupeno v menších obcích do 2 000 obyvatel, 
nejméně pak (13 %) v obcích od 10 000 do 100 000 obyvatel. V souvislosti se státní správou 
je i nadále patrná vysoká míra vertikální segregace dle pohlaví.  
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M. Kos Mottlová doplnila informace k nadcházejícím volbám do evropského parlamentu. 
Fórum 50 % bude zpracovávat analýzu kandidátních listin. F. Novotný v rámci diskuze 
informoval o každoročně vydávané výroční zprávy Ministerstva vnitra týkajících se sladění 
osobního a rodinného života s výkonem státní služby. 

 

Ad bod 6 – Různé 

K. Kabzanová informovala o setkání Výboru lidské dimenze Organizace pro bezpečnost 
a spolupráci v Evropě (dále jkoa „OBSCE) k tématu „Participation in Public and Political Life“ 
ve Vídni 26. února, kterého se za Odbor rovnosti žen a mužů zúčastnila. OBSE nabídlo 
České republice možnost jednodenního školení pro politické strany a hnutí, v rámci kterého 
by proběhla skupinová diskuse s možností sdílet zkušenosti s představiteli politických stran 
z jiných zemí. Výbor projevil o toto školení zájem. 

M. Kos Mottlová navrhla, aby Výbor v souvislosti s návrhem směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy řídících a dozorčích orgánů 
společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních vydal doporučující 
usnesení. Návrh podnětu byl v návaznosti na diskuzi upraven do následujícího návrhu 
usnesení: 

 

Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích 
doporučuje Radě vlády pro rovnost žen a mužů, 

aby doporučila vládě ČR, aby i nadále zachovala pozitivní rámcovou pozici 
ke směrnici o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy řídících a dozorčích orgánů 
společností kotovaných na burzách a aktivně podporovala přijetí směrnice v Radě EU. 

 

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

 

Termín dalšího jednání Výboru byl předběžně stanoven na druhou polovinu května. 

Jednání bylo ukončeno v 11:30 hodin. 

 

Zapsala: N. Viktorinová (Odbor) 

Schválila: M. Kos Mottlová (předsedkyně Výboru) 

 

Úkoly vzešlé z jednání Výboru: 

1) ve spolupráci s OBSE zorganizovat školení pro politické strany a hnutí; 

Zodpovídá: Odbor  



 

Úřad vlády České republiky 
Odbor rovnosti žen a mužů  

 

 

 

6 
 

Termín: listopad 2019 

 

2) diskutovat v průběhu roku 2019 o možnostech legislativních opatření na podporu 
vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice; 
 
Zodpovídá: Odbor  

Termín: průběžně v roce 2019 

 
3) uspořádat workshop s účastí Ministerstva vnitra a politických subjektů k legislativním 

opatřením na podporu vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice; 
 
Zodpovídá: Odbor 
 
Termín: podzim 2019 
 
 

4) v návaznosti na školení a workshop k legislativním opatřením na podporu 
vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice vytvořit brožuru a následně ji 
distribuovat relevantním aktérům. 
 
Zodpovídá: Odbor 
 
Termín: do konce roku 2019 

 

 

 

 


