
 

 

 

P O Z V Á N K A 
 

na konferenci 

Jak podpořit rovnováhu žen a mužů v politice?  
  

kterou pořádá 

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice  

za odborné podpory Fóra 50 %, o. p. s. 

 

dne 25. ledna 2016 od 10:00 do 15:00 hodin  

v Jednacím sále Valdštejnského paláce „A“  
 

 

 
P r o g r a m 

 

 

9:30 – 10:00 hodin 

Registrace 
 

10:00 – 10:30 hodin 

Zahájení a úvodní příspěvky 
 

Eva Syková, místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice 

Senátu PČR 

Martina Štěpánková, náměstkyně ministra a ředitelka Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR 

Jana Smiggels Kavková, ředitelka Fóra 50 % 

 

 

10:30 – 10:45 hodin 

Jsou pozitivní opatření v souladu s Ústavou České republiky? 
 
Marek Antoš, politolog a právník - ústavní právo, Právnická fakulta Univerzity Karlovy 

 

 

 



10:45 - 12:00 hodin 

Nástroje na podporu vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice: 

mezinárodní zkušenosti 
 
Malgorzata Fuszara, vládní zmocněnkyně pro rovné příležitosti, University of Warsaw, Polsko 

Michelle O´Donnell Keating,  Women for Election, Irsko 

Asta Louise Einstabland, ředitelka  Centre for Gender Equality University of Agder, Norsko 

Radan Šafařík, Oddělení pro rovnost žen a mužů Úřadu vlády ČR  

 

 

12:00 - 12:15 hodin 

Diskuse 

 
 
12:15 – 12:45 hodin 

Přestávka - občerstvení 
 

 

12:45 – 14:15 hodin 

Kvóty očima politiků a političek – panelová diskuse 
 
Eva Syková, místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice 

Senátu PČR  

Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu PČR  

Radka Maxová, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny PČR  

Markéta Adamová, předsedkyně Podvýboru pro lidská práva Poslanecké sněmovny PČR  

 

 

14:15 -14:30 hodin 

Závěrečné shrnutí 
 
Jana Smiggels Kavková, ředitelka Fóra 50 % 

 

 

Průběh konference moderuje: Patricie Strouhalová, redaktorka Českého rozhlasu. 
 

 

 
Jaromír Jermář v. r. 

předseda výboru 

               

 
Svou účast, prosím, potvrďte do 24. ledna 2016 

 na tel. č. 257 216 170 nebo e-mailové adrese office@padesatprocent.cz 

Upozorňujeme, že počet přihlášek k účasti je limitován omezenou kapacitou sálu. 

 
                          

Prezence účastníků je od 9:00 hod. ve Valdštejnském paláci,  
recepce „A“, vchod z Valdštejnské ulice. Vstup na pozvánku. 

Průkaz totožnosti nutný. 

Předpokládané ukončení je do 15:00 hodin. 

 
 

Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy. Účastníci konference souhlasí s případným 
zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Senátu PČR. 

mailto:office@padesatprocent.cz

