II.

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

Vládě ČR se předkládá materiál s názvem „Zpráva za rok 2014 o rovnosti žen a mužů
a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020“. Materiál
je předkládán na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2014 č. 930 k Souhrnné
zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v roce 2013,
podle kterého má ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu předložit vládě ČR
Souhrnnou zprávu o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů
v roce 2014. V tomto bodě dochází k úpravě názvu materiálu, který letos nově zohledňuje
také naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 (dále
jako „Strategie“). Jelikož je Strategie v tuto chvíli základním strategickým dokumentem vlády
ČR v oblasti dosahování rovnosti žen a mužů a Aktualizovaná opatření Priorit a postupů
vlády při prosazování rovnosti žen a mužů jsou dílčím dokumentem, prostřednictvím něhož
je Strategie naplňována, jeví se jako vhodnější napříště užívat modifikovaný název
dokumentu, který lépe vystihuje jeho skutečný obsah.
Materiál zahrnuje Zprávu za rok 2014 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie
pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 (dále jako „Zpráva 2014“), která shrnuje,
co se odehrálo v oblasti rovnosti žen a mužů v roce 2014 v České republice, ale i na úrovni
EU a mezinárodní. Zpráva 2014 rovněž nově obsahuje doporučení Rady vlády pro rovné
příležitosti žen a mužů (dále jako „Rada“), jakožto poradního orgánu vlády ČR pro oblast
rovnosti žen a mužů. Rada se ve Zprávě 2014 vyjadřuje k naplňování Aktualizovaných
opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v roce 2014 a 2015
(dále jako „Aktualizovaná opatření“) a navrhuje v nich jednotlivým resortům jejich lepší
a důslednější naplňování.
V rámci usnesení jsou navrženy některé dílčí změny Aktualizovaných opatření, která byla
pro léta 2014 a 2015 přijata usnesením vlády ČR ze dne 12. listopadu 2014 č. 930. Tato
Aktualizovaná opatření jsou ukládána jednotlivým resortům případně dalším subjektům
(např. předsedkyni Českého statistického úřadu) z důvodu důsledného prosazování rovnosti
žen a mužů a gender mainstreamingu na úrovni vlády ČR. Na základě žádosti Ministerstva
práce a sociálních věcí a rovněž na základě doporučení Rady došlo k úpravě a doplnění
Aktualizovaných opatření. Konkrétně byl posunut termín plnění úkolu Ministerstva práce
a sociálních věcí týkající se zakotvení povinnosti, aby zaměstnavatelé a zaměstnavatelky
v podnicích a organizacích s alespoň 50 zaměstnanci a zaměstnankyněmi zveřejňovali
informace o průměrné odměně, a to do 30. června 2016. Dále byly na základě doporučení
Rady doplněny úkoly týkající se urychlení legislativního procesu ve vztahu k zálohovanému
výživnému a zpracování analýzy možností zlepšení vymáhání výživného. Došlo také
k posunu termínu plnění dalších dvou úkolů v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí.
Předkládaný materiál podporuje rovnost žen a mužů, neboť předkládá souhrnné informace
o důležitých událostech, které na tomto poli proběhly v roce 2014, materiál také stanovuje
doporučení, která mohou při důsledném plnění přispět k dosahování vyrovnaného postavení
žen a mužů v České republice.
Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 15. května 2015
s termínem pro zaslání připomínek do 29. května 2015. Součástí materiálu předloženého
do připomínkového řízení byl také dokument „Změna statutu Rady vlády pro rovné příležitosti
žen a mužů a návrh na jmenování místopředsedkyň Rady vlády pro rovné příležitosti žen
a mužů“. Na základě zásadní připomínky ministra zemědělství a místopředsedy vlády

pro vědu, výzkum a inovace došlo k rozdělení tohoto materiálu a materiál „Zpráva za rok
2014 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR
na léta 2014 – 2020“ je předkládán samostatně. Zásadní připomínky povinných
připomínkových míst byly akceptovány či vypořádány, doporučující připomínky byly
akceptovány, vzaty na vědomí či vysvětleny. Materiál se vládě ČR předkládá bez rozporu.
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