ZPRÁVA O ČINNOSTI
ODBORU ROVNOSTI
ŽEN A MUŽŮ
Úřadu vlády ČR

v roce 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte nám se společně krátce ohlédnout za uplynulým rokem pohledem Odboru rovnosti žen a mužů. Zároveň bychom Vám rádi touto cestou poděkovali za spolupráci
při prosazování rovnosti žen a mužů.
Mezi hlavní milníky roku 2021 patřilo bezpochyby schválení Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030. Vláda Strategii přijala symbolicky 8. března, na Mezinárodní den žen. Strategie obsahuje celkem 8 tematických oblastí, 26 strategických cílů a 434 opatření. Navrhovaná opatření reagují i na pandemii covid-19, která řadu
genderových nerovností ještě více prohloubila.
V roce 2021 jsme uspořádali 3 jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů, která si vloni na podzim připomněla 20 let své činnosti. Poslední loňské zasedání Rady jsme
tedy částečně pojali jako bilanční, abychom mohli poděkovat všem jejím dosavadním i předchozím členkám a členům.
V průběhu loňského roku jsme zorganizovali 20 jednání výborů a pracovních skupin Rady. Řada těchto jednání proběhla online nebo v hybridním režimu.
I letos jsme byli řešiteli dvou projektů na podporu rovnosti žen a mužů. Projekt podpořený z OP Zaměstnanost, který je zaměřen na implementaci strategie pro rovnost
žen a mužů a komplexní řešení genderových nerovností žen a mužů v České republice, bude probíhat do konce roku 2022. Dále realizujeme tříletý projekt financovaný
z Norských fondů na zlepšení prevence domácího a sexuálního násilí.
V roce 2021 jsme provedli unikátní šetření výskytu sexuálního obtěžování ve veřejné dopravě. Poprvé tak máme k dispozici data, která popisují zkušenosti českých žen
i mužů se sexuálním obtěžováním při cestování veřejnou dopravou.
Podařilo se nám podpořit či prosadit také několik legislativních i strategických změn. Vládě jsme předložili aktualizaci Akčního plánu prevence domácího a genderově
podmíněného násilí na léta 2019 – 2022, která klade větší důraz na kybernásilí a pomoc seniorům a seniorkám ohroženým násilím. V mezirezortním připomínkovém řízení
jsme uplatnili přibližně 150 připomínek a přispěli k zohledňování rovnosti žen a mužů ve třech desítkách strategických dokumentů a dalších legislativních i nelegislativních materiálech včetně návrhů operačních programů nového období EU fondů.
V roce 2021 byla schválena novela zákona o obětech trestných činů. Oběti znásilnění, týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí, tedy oběti trestných činů souvisejících s domácím a sexuálním násilím, jsou nově automaticky považovány za zvlášť zranitelnou oběť a mají nárok na bezplatnou právní pomoc a citlivé zacházení.
V dubnu Nejvyšší správní soud rozhodl, že sexistická reklama představuje diskriminaci žen, snižuje jejich důstojnost a je v rozporu s dobrými mravy. Reklama, která zobrazuje (polo)nahou ženu k upoutání pozornosti na nesouvisející produkt či službu, je tak nyní protizákonná. Nejvyšší správní soud se v argumentaci opřel o metodické
doporučení Ministerstva průmyslu a obchodu, které vzniklo v reakci na doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

Byla také schválena novela matričního zákona, díky které si ženy budou moci zvolit přechýlenou či nepřechýlenou podobu svého příjmení.
V srpnu vláda na doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů rozhodla, že do června 2023 na Ministerstvu zdravotnictví má vzniknout strategie k důslednému naplňování programu WHO a UNICEF Baby-friendly Hospital Initiative.
I v letošním roce jsme školili státní zaměstnankyně a zaměstnance k metodice hodnocení dopadů vládních materiálů na rovnost žen a mužů. Ve spolupráci s Kanceláří
veřejného ochránce práv jsme uspořádali pět školení k prevenci a řešení sexuálního obtěžování na úřadech.
Pozornost jsme věnovali rovněž osvětě a dialogu s veřejností a zaměstnavateli. V létě jsme spustili přehlednější a uživatelsky přívětivější webové stránky www.tojerovnost.cz.
V návaznosti na letošní volby do poslanecké sněmovny jsme vytvořili volební mapu, ve které se můžete podívat, jaký je rozdíl v zastoupení žen a mužů ve sněmovně
za jednotlivé kraje. Na podzim jsme organizovali v hybridním režimu setkání s občanským sektorem. V online prostření jsme uspořádali i několik dalších workshopů, na
kterých jsme řešili mj. téma práce a péče a využívání home office či rovného odměňování žen a mužů. Mimořádný ohlas zaznamenala naše online debata Gender a Česko:
Genderová rovnost z pohledu mladé generace, kterou bylo možné sledovat živě na našem Facebooku a YouTube kanále. Ve spolupráci s fondy EHP a Norska jsme se zapojili
do debaty v rámci Meltingpot, která se věnovala sexuálnímu násilí ve vztazích mladých lidí. Uspořádali jsme několik tiskových konferencí, mj. k představení unikátního
průzkumu sexuálního obtěžování ve veřejné dopravě či k otevření center pro oběti domácího a sexuálního násilí. I díky tomu tato témata rezonovala v celostátních
médiích.
Před námi, novou vládou a Radou nyní stojí řada výzev a úkolů, především v souvislosti s naplňováním strategie rovnosti žen a mužů, českým předsednictvím Radě
EU a zajištěním dostatečné podpory občanského sektoru. Klíčová bude spolupráce na přípravě legislativních změn uvedených ve strategii rovnosti žen a mužů, ať už
se jedná o zajištění dostupnosti specializovaných služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí v zákoně o sociálních službách, novelu nominačního zákona vedoucího k podpoře vyrovnaného zastoupení žen a mužů ve vedení obchodních společností s majetkovou účastí státu či transpozici projednávané směrnice o transparentnosti v odměňování.
V druhé polovině roku nás čeká předsednictví Radě EU a s ním spojené plnění mezinárodních závazků v rámci předsednického tria s Francií a Švédskem, tradičně silnými státy v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů. Důležitými tématy budou genderově podmíněné násilí a ekonomické postavení žen v době hospodářské obnovy.
Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na spolupráci s Vámi v novém roce 2022, do kterého Vám přejeme pevné zdraví, spokojenost a mnoho úspěchů.

Za Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR

Radan Šafařík a Lucie Hradecká

Stav rovnosti žen a mužů v ČR
V říjnu 2021 byl zveřejněn pravidelný Index rovnosti žen a mužů od Evropského institutu rovnosti žen a mužů (EIGE). Index hodnotí úroveň genderové rovnosti ve všech
členských státech EU. Česká republika dosahuje dlouhodobě podprůměrných hodnot, největší nerovnosti přetrvávají v souvislosti s nízkým podílem žen na rozhodování a vysokými rozdíly v průměrných mzdách žen a mužů.
V uplynulém roce se Česká republika umístila na 22. místě a oproti roku 2020 si polepšila o jednu příčku. Celková úroveň rovnosti žen a mužů v ČR stoupla z 56,2 bodů
na 56,7 bodů (maximum je 100).

Index rovnosti žen a mužů 2021
100 = absolutní rovnost
1 = absolutní nerovnost

Skóre 2019

Změna od
roku 2021

Změna od
roku 2018

Zdroj: EIGE Gender Equality Index 2021

Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030
Vláda schválila Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 8. března 2021, symbolicky na Mezinárodní den žen. V tento den tak byly završeny dva roky práce
řady z Vás. Strategie obsahuje celkem 8 tematických oblastí, 26 strategických cílů a 434 opatření. Definuje aktivity vlády v oblasti rovnosti žen a mužů na stávající desetiletí. K jejímu plnění by měly napomáhat i EU fondy a fondy EHP/Norska.
Přijetí strategie představuje důležitý, ale zároveň jen první krok na cestě k odstranění přetrvávajících genderových nerovností. Další, neméně důležité kroky budou spočívat v zajištění skutečného naplňování Strategie. A i na těchto krocích budeme potřebovat Vaši součinnost.
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Aktuální stav naplňování Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 ze strany Odboru rovnosti žen a mužů
ÚV ČR v roce 2021
V letošním roce jsme se věnovali osvětě a propagaci strategie a realizaci kroků k zajištění podmínek pro její plnění. Proběhla setkání s řadou stakeholderů, včetně jednání s rezortními pracovními skupinami. K propagaci byla připravena zkrácená verze strategie. Byl zadán překlad obou verzí strategie do anglického jazyka. Jednotlivé
priority byly představeny i v rámci našeho facebookového profilu @tojerovnost.

Co byly naše hlavní priority při naplňování strategie v roce 2021?
Kapitola Práce a péče
Metodicky vést služební orgány k lepší prevenci a potírání sexuálního obtěžování
Zvýšit míru mzdové a platové transparentnosti
Kapitola Bezpečí
Zvyšovat schopnosti organizací poskytujících programy pro násilné osoby a pracovníků a pracovnic OSPOD využívat edukativní film „Zuřivec“
Kapitola Vnější vztahy
Stanovit rovnost žen a mužů jako jednu z priorit českého předsednictví Rady EU
Aktivně spolupracovat s Francií a Švédskem na přípravě priorit předsednického tria
Kapitola Rozhodování
Připravit variantní řešení legislativních opatření k podpoře vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice
Analyzovat překážky ke vstupu mladých lidí do politiky a následně vytvořit seznam doporučení k podpoře zapojování mladých lidí v rámci politických stran a hnutí
Kapitola Bezpečí
Připravit školení policie zaměřené na řešení domácího násilí a sexuálního násilí a obtěžování v on-line prostoru
Kapitola Zdraví
V součinnosti s Pracovní skupinou k porodnictví usilovat o podporu žen, které chtějí své děti kojit, a zajistit minimální kvalitu péče po porodu bez komerčních vlivů
Zpracovat návrh příručky zaměřené na genderová specifika duševního zdraví
Kapitola Poznání
Spolupracovat s Pracovní skupinou pro rovnost žen a mužů při Radě vlády pro vědu, výzkum a inovace na prosazování genderové rovnosti v prostředí vědy a výzkumu
Posílit důraz na genderovou rovnost v programech na podporu vědy a výzkumu (např. STRATIN+, Juniorské granty, OP Jan Amos Komenský 2021 – 2027 a další)
Kapitola Společnost
Zvýšit povědomí veřejnosti o praktických přínosech projektů přispívajících k rovnosti žen a mužů spolufinancovaných z EU fondů, Norských fondů a státního rozpočtu
Kapitola Instituce
Zohlednit rovnost žen a mužů v návrzích operačních programů EU fondů na období 2021-2027
Podporovat předložení rezortních projektů na naplňování strategie v rámci OP Zaměstnanost+

Hodnocení plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově
podmíněného násilí na léta 2019 – 2022
Pokračovalo hodnocení plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022. Zprávu o plnění akčního plánu za rok 2020 vláda
schválila v srpnu, společně s aktualizací akčního plánu. Aktualizace reagovala na pandemii covid-19 a přinesla nová opatření v oblasti kybernásilí a pomoci seniorům
a seniorkám ohroženým násilím.
Akční plán obsahuje celkem 50 výstupů s termínem plnění v roce 2020. Z nich bylo splněno/plněno 15 (30 %), částečně splněno/plněno 18 (36 %) a nesplněno/neplněno
17 (34 %).

Přehled plnění Akčního plánu ze strany jednotlivých rezortů v roce 2020
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Dva projekty na podporu rovnosti žen a mužů
Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR je aktuálně řešitelem dvou projektů na podporu rovnosti žen a mužů:

1. Projekt Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020
a související aktivity (OP Zaměstnanost):
• komplexní řešení genderových nerovností žen a mužů v České republice;
• zlepšení institucionálního zabezpečení prosazování rovnosti žen a mužů.

2. Projekt Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí
(Norské fondy):
• zlepšení prevence domácího a sexuálního násilí.

Školení, odborné konference a workshopy
Počet účastnic a účastníků školení, seminářů a workshopů v rámci projektu „Posilování kapacit a metodologická
podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí“ v roce 2021
Prevence sexuálního
násilí u dětí
a mladistvých

Podpora využívání
filmu Zuřivec

žáků a žákyň

vyškolených sociálních pracovnic
a pracovníků, metodiček a metodiků,
psycholožek a psychologů se zaměřením
na násilí v blízkých vztazích

Podpora využívání
filmu Zuřivec

Školení pedagogického personálu
ve spolupráci s Národním
pedagogickým institutem ČR

psychologů a psycholožek včetně
psychologů Vězeňské služby, která
film využívá ve skupinových terapiích
s odsouzenými za násilné trestné činy

vyučujících, metodiků
a metodiček, psychologů
a psycholožek

Školení v rámci projektu OP Z Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta
2014-2020 a související aktivity
Jedním z opatření strategie v kapitole Práce a péče je metodicky vést služební orgány k lepší prevenci a potírání sexuálního obtěžování. Letos Odbor rovnosti žen
a mužů ÚV ČR uspořádal celkem 5 školení k prevenci a řešení sexuálního obtěžování ve služebních úřadech. Školení se zúčastnilo celkem 45 (státních) zaměstnanců
a zaměstnankyň.
Online formou jsme pro rezorty uspořádali dva workshopy k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR. Zúčastnilo se
jich 19 osob, které se na rezortech věnují legislativě, analytickým a dalším činnostem, při kterých hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů mohou uplatnit.

Komunikace s veřejností
Na facebookové stránce To je rovnosti jsme v roce 2021 publikovali 156 příspěvků.

CO SE V ROCE 2021 PODAŘILO?
Spolupráce s mládežnickými
politickými frakcemi
sledujících našeho facebookového profilu

příspěvků

Mimořádný ohlas zaznamenala naše online debata Gender
a České: Genderová rovnost z pohledu mladé generace, kterou
bylo možné sledovat živě na našem Facebooku a YouTube kanále. Debatu sledovalo 4 000 osob.

videozdravice pro Evropskou komisi při příležitosti měsíce diverzity

videozdravice k 20 letem NKC – gender a věda

Ve spolupráci s fondy EHP a Norska jsme se zapojili do debaty
v rámci Meltingpot, která se věnovala sexuálnímu násilí ve vztazích
mladých lidí.

V návaznosti na aktivity Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích
pozicích jsme zorganizovali první setkání mládežnických politických frakcí s předsednictvem Výboru, které se uskutečnilo v září 2021. Na setkání bylo
diskutováno zapojení mládežnických politických
frakcí do vzniku analýzy překážek vstupu/zapojování mladých lidí do politiky. Setkání se zúčastnili zástupci a zástupkyně celkem 6 mládežnických
politických frakcí. V roce 2022 bude zorganizováno navazující setkání a budou zahájeny práce na
analýze a doporučeních. Dále byla také navázána
spolupráce s iniciativou Youth, speak up!, která se
tomuto tématu rovněž věnuje.

Uspořádali jsme tiskové konference k:
• schválení Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030;
• představení šetření výskytu sexuálního obtěžování ve veřejné dopravě;
• animovanému filmu Zuřivec, který je využíván v prevenci a osvětě domácího násilí a pro práci s osobami ohroženými násilím v rodině nebo osobami,
jež se dopouštějí násilí;
• otevření pěti center pro oběti domácího a sexuálního násilí.
I díky tomu tato témata rezonovala v celostátních médiích.

U příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách jsme společně s Ministerstvem financí a neziskovými organizacemi ROSA – centrum pro ženy a proFem – centrum
pro oběti domácího a sexuálního násilí představili médiím nové unikátní projekty v oblasti boje proti domácímu a sexuálnímu násilí. Díky programu z Norských fondů
s alokací 51 mil. Kč vznikne 5 specializovaných center pro oběti v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Mostě a Ostravě. Jedním z nich je i vůbec první specializované
centrum pro oběti sexuálního násilí v ČR.

„Centrum pro oběti znásilnění a sexuálního násilí u nás zatím nemáme
ani jedno. Přitom například v Belgii či Dánsku je takové centrum v každém regionu. V příštím roce by mělo vzniknout pět nových center pro
oběti různých forem násilí na ženách,“ upozornil Radan Šafařík, ředitel
Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.

Grantové výzvy z Norských fondů vyhlášené Odborem rovnosti žen a mužů ve
spolupráci s Ministerstvem financí v roce 2021
CO SE V ROCE 2021 PODAŘILO?

Výzva zaměřená na podporu specializovaných služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí. Bude podpořeno celkem 5 center, např. v Praze, Českých Budějovicích a Mostě včetně vůbec prvního specializovaného centra pro oběti sexuálního násilí v ČR, které v Praze zřizuje organizace proFem.

Výzva vyhlášená na konci října 2021 na podporu práce s násilnými osobami.

V prosinci 2021 byla vyhlášena výzva na podporu osvětových aktivit občanského
sektoru.

V lednu 2022 bude vyhlášena výzva na podporu multioborové spolupráce v oblasti
prevence domácího násilí.

Unikátní šetření výskytu sexuálního
obtěžování ve veřejné dopravě
V roce 2021 jsme prostřednictvím agentury Focus
provedli unikátní šetření výskytu sexuálního obtěžování ve veřejné dopravě. Poprvé tak máme k
dispozici data, která popisují zkušenosti české
veřejnosti se sexuálním obtěžováním při cestování veřejnou dopravou. Výzkum ukázal, že sexuální obtěžování ve veřejné dopravě zažila každá třetí žena a každý desátý muž. Šetření také ukázalo,
že cestující by v takových situacích nejvíce uvítali
nouzová tlačítka na přivolání obsluhy či proškolení dopravního personálu. Bezpečněji by se cítili
i s větším zapojením policie zejména ve večerních
a nočních hodinách. S výsledky šetření dál pracujeme při zavádění opatření na zvýšení bezpečnosti
ve veřejné dopravě.

Mezinárodní spolupráce a Evropská unie
„Rovnost žen a mužů bude patřit k prioritám českého předsednictví
Rady EU“
České předsednictví Rady EU

Česká republika na jednání Komise Rady Evropy pro rovnost žen a mužů

Pokračovaly přípravy českého předsednictví Rady EU. V roce 2021 jsme se zúčastnili celkem 6 jednání se zástupci
a zástupkyněmi Francie, Švédska a Evropské komise za účelem koordinace předsednických priorit a aktivit v oblasti
genderové rovnosti. V rámci jednání byly diskutovány mj. „guidelines on gender terminology“, které budou představovat
východisko pro projednávání materiálů s dopadem na rovnost žen a mužů během předsednictví, a také Deklarace
předsednického tria k rovnosti žen a mužů.

V listopadu 2021 jsme se zúčastnili jednání Komise Rady Evropy pro rovnost žen a mužů. K hlavním tématům patřila prevence domácího a sexuálního násilí. Vedle aktivního zapojení do mezinárodního dialogu v oblasti rovnosti žen a mužů na
poli Rady Evropy je pro nás důležité získávání poznatků pro naplňování cílů projektu Posilování kapacit a metodologická
podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí. Projekt zahrnuje tematickou oblast „potírání on-line sexismu“, která vychází z Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy o prevenci a boji proti sexismu. I toto doporučení a jeho
implementace bylo jedním z témat, které Komise projednávala. Součástí programu české delegace bylo jednání s Radou
Evropy o zapojení České republiky do kampaně proti sexismu.

V roce 2021 jsme se dále podíleli na připomínkování Programu předsednického tria, který představuje společný program
a priority Francie, ČR a Švédska během jejich předsednictví v Radě EU. V návaznosti na naše připomínky byl v Programu
mj. posílen důraz na boj s genderovými stereotypy a genderově podmíněným násilím.
Během CZ PRES plánujeme dvě akce zaměřené na rovnost žen a mužů, a to jednání Skupiny na vysoké úrovni pro gender
mainstreaming (5. – 6. září 2022) a předsednickou konferenci k rovnosti žen a mužů (3. – 4. října 2022). Společně s Francií
a Švédskem také intenzivně řešíme společné priority v oblasti rovnosti žen a mužů. Důležitými tématy budou genderově
podmíněné násilí a ekonomické postavení žen v době hospodářské obnovy.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady
V naší gesci je také agenda týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posiluje uplatňování zásady
stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování (směrnice o transparentnosti v odměňování). Účastníme se jednání Pracovní skupiny pro sociální otázky, kde probíhají vyjednávání o podobě směrnice. Transpozicí směrnice se naplní část opatření ze strategie.

Spolupráce s OECD
Zástupce a zástupkyně Evropské komise a OECD představili v listopadu Radě vlády pro rovnost žen a mužů projekt
Strengthening the government capacity for gender-sensitive and inclusive recovery, který je jedním z projektů České republiky podpořených z tzv. Technical Support Instrument. Prostřednictvím tohoto instrumentu Evropská komise podporuje tematické projekty členských států zaměřené na zvyšování kapacit státní správy. V rámci programu bylo podáno přes
700 projektů z různých zemí EU, projekt Odboru rovnosti žen a mužů je jeden z cca 200 úspěšných projektů. Projekt je
zaměřen na revizi způsobu prosazování rovnosti žen a mužů na vládní úrovni a formulaci případných doporučení ze strany
OECD. Výstupy projektu budou využity mj. pro české předsednictví v Radě EU.

Spolupráce se Slovenskem
V roce 2021 jsme navázali spolupráci se slovenským Odborem rodovej rovnosti. Vzhledem k tomu, že ČR se Slovenskem
sdílí mnoho problémů a výzev, plánujeme společný seminář, kde bude možné vzájemně sdílet zkušenosti a dobrou praxi
v oblasti rovnosti žen a mužů. Jedná se zejména o témata spojená s prevencí domácího násilí a rovností žen a mužů na
trhu práce, která budou zároveň prioritní pro Českou republiku během českého předsednictví v Radě EU.

Činnost Rady vlády pro rovnost žen a mužů a výborů
V uplynulém roce proběhly 3 zasedání Rady vlády pro rovnost žen a mužů.
Na svém dubnovém zasedání Rada doporučila zajistit na všech ministerstvech provedení analýzy rovného odměňování žen a mužů (prostřednictvím nástroje LOGIB). Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy doporučila provést bezodkladnou
revizi RVP ZV tak, aby došlo k zařazení tématu kybernásilí, kyberšikany a sexuálního násilí a posílení důrazu na rovnost žen a mužů. Rada také doporučila Ministerstvu zdravotnictví, aby po konci nouzového stavu nenařizovalo omezení doprovodu
k porodu a umožnilo rodičkám si zvolit jakoukoli doprovázející osobu.
Na červnovém zasedání Rada schválila Zprávu za rok 2020 o rovnosti žen a mužů a implementační osnovu ke Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030. Doporučila také zavedení mezinárodního signálu nebezpečí násilí v rodině signalizovaného 4 prsty jako nástroj pro identifikaci ohrožených dětí i dospělých. Dále Rada schválila Standardy kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí a podnět k důsledné implementaci Baby-friendly
Hospital Initiative 2018. Rada rovněž doporučila novelizovat statut poradních orgánů vlády tak, aby obsahovaly ustanovení na podporu vyrovnaného zastoupení žen a mužů. V neposlední řadě Rada v červnu schválila priority českého předsednictví
Radě EU v oblasti genderové rovnosti.
Na listopadovém zasedání Rada doporučila nové vládě důsledně naplňovat Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030, zajistit dostatečné personální kapacity na prosazování rovnosti žen a mužů a zajistit alokaci dotačního programu Odboru
rovnosti žen a mužů pro rok 2022 ve výši alespoň 5 mil. Kč.
V roce 2021 pravidelně probíhala také jednání výborů a pracovních skupin Rady. Celkem proběhlo 16 jednání výborů a 4 jednání pracovních skupin.

20 let Rady vlády pro rovnost žen a mužů
Rada vlády pro rovnost žen a mužů byla zřízena v říjnu 2001 a pomyslně
tak oslavila dvacáté výročí. U příležitosti 20. výročí zřízení Rady její sekretariát, tedy Odbor rovnosti žen a mužů, zpracoval brožuru s hlavními momenty 20 let činnosti Rady. Přečtěte si více zde.

Těšíme se na spolupráci v roce 2022

