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Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů projednala strategii pro
rovnost pohlaví v ČR
V úterý 26. srpna 2014 se na Úřadu vlády ČR ve Strakově akademii konalo první zasedání Rady vlády
pro rovné příležitosti žen a mužů (dále jako „Rada“) po přesunu této agendy z Ministerstva práce a
sociálních věcí na Úřad vlády ČR. Předsedou Rady je nyní ministr pro lidská práva, rovné příležitosti
a legislativu Jiří Dienstbier, který zasedání řídil.
Rada je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti rovnosti žen a mužů. Skládá se ze zástupců
státní správy a občanské sféry reprezentované odborníky i členy neziskového sektoru.
„Rovnost žen a mužů je zásadní součástí agendy lidských práva. Vláda ČR se ve svém programovém prohlášení zavázala genderovou rovnost aktivně podporovat a reagovat na přetrvávající nerovnosti v této oblasti,
například průměrně nižší platové ohodnocení žen než mužů, nízké zastoupení žen v politice a rozhodovacích
pozicích obecně či častý výskyt domácího násilí. Jsem rád, že jsem po přesunu agendy rovnosti žen a mužů
v červenci letošního roku na Úřad vlády ČR mohl jmenovat novou Radu a svolat její první zasedání,“ konstatoval ministr Dienstbier.

Rada na svém zasedání mj. projednala návrh Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 –
2020, která by se měla stát rámcovým strategickým dokumentem v oblasti politiky genderové rovnosti.
„Cílené snahy narovnání nestejných podmínek mezi oběma pohlavími jsou často mylně hodnoceny a deklasovány jako výkřiky určité skupiny žen. Ve skutečnosti jde ale o potřebu celé společnosti. Vždyť ženy tvoří
51% populace, málokterá rodina si dnes může dovolit žít jen z jednoho platu a proto je například diskuse o
vyrovnání platových a profesních podmínek více než potřebná,“ uvedl k tomu Jiří Dienstbier.

Rada také přijala usnesení, ve kterém doporučila vládě ČR, aby neprodleně přistoupila ke komplexnímu řešení problematiky kapacit zařízení předškolní péče o děti prostřednictvím zřízení meziresortní pracovní skupiny. Rada rovněž schválila zprávu Sociální podmínky otcovství, která by měla být následně zveřejněna,
případně dále distribuována.
V oblasti agendy související s činností Evropské unie Rada doporučila vládě ČR, aby revidovala stávající
rámcovou pozici 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 tak, aby reflektovala priority vlády ČR v oblasti rovnosti žen a mužů. Dosud ČR na základě rámcové pozice připravené minulou vládou ČR zaujímala k návrhu směrnice negativní postoj.
Rada se také věnovala monitoringu Národního akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011 až 2014
(dále jako „NAP DN“), který představuje souhrn opatření pro jednotlivé resorty zaměřených na pomoc obě-
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tem a na podporu efektivní prevence domácího násilí. Rada na svém jednání projednala a schválila Souhrnnou zprávu za rok 2013 o plnění NAP DN.
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