
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

487. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 26. schůze, konané dne 20. srpna 2020 

 
 
ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů 
na období 2020-2025 /senátní tisk č. K 44/12/ 
 
Senát 
 
I. 

 
1. podporuje 

- v obecné rovině cíle obsažené ve sdělení Komise Unie rovnosti: strategie 
pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025, které jsou zaměřené na boj proti 
genderově podmíněnému násilí a vyrovnané zastoupení žen a mužů 
v hospodářském a politickém životě včetně vedoucích pozic; domnívá se totiž, že 
genderová rovnost je nutná z hlediska plnohodnotného života žen, a to v dětském, 
produktivním i seniorském věku; 

- cílená opatření pro dosažení pokroku v oblasti genderové rovnosti v EU 
financovaná z víceletého finančního rámce na období 2021-2027 a z Nástroje 
na podporu oživení; 

 
2. je toho názoru, 

že prevence genderově podmíněného násilí, ochrana obětí a boj proti genderovým 
stereotypům by měl být prioritou společnosti založené na rovnosti žen a mužů; v tomto 
ohledu podporuje proces přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání 
násilí na ženách a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvě) a vyzývá vládu, aby 
v souvislosti s přípravou ratifikace této úmluvy věnovala pozornost také šíření 
souvisejících dezinformací; 



 
 

3. opakovaně konstatuje, 
- že nerovnost příjmů žen a mužů v ČR náleží k nejvyšším v rámci zemí EU a že 

tato nerovnost má zásadní dopady na kvalitu života žen, mužů a jejich dětí 
v produktivním i v důchodovém věku; 

- že by vláda měla přijmout opatření k nápravě této nerovnosti, k nimž náleží mj. 
podpora částečných úvazků a flexibilních pracovních podmínek či dostatečná 
kapacita předškolních zařízení a zařízení péče o dlouhodobě nemocné, protože 
vyspělá země, jako je ČR, by měla maximálně dbát na řešení této problematiky;  

 
4. lituje, 

že vláda dosud neposkytla informaci o zohlednění 369. usnesení Senátu ze dne 
4. dubna 2018 ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru Akční plán EU na období 2017 – 2019 Boj proti 
rozdílům v odměňování žen a mužů, v němž Senát vládu vyzval, aby připravila 
komplexní dlouhodobou strategii pro postupné snižování nerovnosti příjmů žen 
a mužů v produktivním i důchodovém věku; 
 

5. žádá vládu, 
aby pověřila Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR jednáním 
o implementaci základů etiky a etikety do školních výukových programů, a to již 
od mateřských škol, protože etické principy by měly plně provázet člověka 
od nejnižšího věku a podporovat hodnoty jako je úcta k ženám, starším a slabým 
osobám či genderová rovnost; 
 

II. 
 

1. žádá vládu,  
aby Senát do 31. prosince 2020 informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto 
usnesení, a o dalším vývoji projednávání; 

 
2. pověřuje  

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 
 

 
 

 
 
 

Miloš Vystrčil v. r. 
předseda Senátu 

 
 

Zdeňka Hamousová v. r. 
ověřovatelka Senátu 
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