ÚŘAD VLÁDY ČR
A
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
si Vás dovolují pozvat na konferenci

„Jak zvýšit zastoupení žen v rozhodovacích pozicích? Aktuální nástroje
a opatření“
ve čtvrtek 26. března 2015, 9:00 – 15:30
Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1

Konference je realizována v rámci projektu s názvem Příprava Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení
žen a mužů v rozhodovacích pozicích a dalších souvisejících opatření - JUST/2012/PROG/AG/4130/GE,
který je financován z prostředků programu PROGRESS Evropské unie.

Záštitu nad konferencí převzali ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a ministr
pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.
Konference je spoluorganizována Výborem pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice
a rozhodovacích pozicích při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.
Akci bude moderovat Lucie Válová, oddělení rovných příležitostí a sociálního bydlení, Ministerstvo
práce a sociálních věcí.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
Z důvodu omezené kapacity míst Vás žádáme o potvrzení účasti
na lucie.viktorinova@mpsv.cz, a to nejpozději do 23. března 2015.
V rámci potvrzení účasti, prosím, uveďte preferenci workshopu, kterého byste se rád/a
zúčastnil/a - viz PROGRAM níže.

PROGRAM
08:30 – 09:00
09:00 – 09:20

Registrace
Úvodní slovo

Michaela Marksová,
ministryně práce a sociálních
věcí, ČR
Martina Štěpánková,
náměstkyně, ÚV ČR
Blok 1: Opatření pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích
Panel 1
09:20 – 10:00
Obecně k nástrojům a opatřením pro vyrovnané
Pavla Špondrová, nezávislá
zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích
odbornice, ČR
Jak podporuje Ministerstvo práce a sociálních
Zuzana Jentschke Stőcklová,
věcí vyrovnané zastoupení žen a mužů
náměstkyně, MPSV ČR
v rozhodovacích pozicích?
Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR
Lucia Zachariášová, vedoucí
na léta 2014-2020
oddělení, ÚV ČR
Panel 2
10:00 – 10:40
Legislativní opatření pro vyrovnané zastoupení
Milan Chovanec, ministr
žen a mužů v politice
vnitra, ČR (bude upřesněno)
Přehled ústavních a legislativních změn
Jana Smiggels Kavková, Fórum
k prosazování vyrovnaného zastoupení žen
50 %, o.p.s., ČR
a mužů v politice v zahraničí
Ženy a muži v rovnováze: Názory a postoje
Hana Maříková, Sociologický
veřejnosti na účast žen v politice
ústav AV ČR, v.v.i.
10:40 – 11:00
Diskuse
11:00 – 11:15
Přestávka na kávu
Blok 2: Diverzita rozhodovacích pozic obchodních společností
11:15 – 11:45
Analýza zastoupení žen v rozhodovacích pozicích Tomáš Pavlas, Otevřená
českých obchodních společností
společnost, o.p.s., ČR
Praktická zkušenost s opatřeními na podporu
zástupce/kyně obch.spol.
vyrovnaného zastoupení žen a mužů
(bude upřesněno)
v rozhodovacích pozicích v obchodních
společnostech
Blok 3: Harmonizace práce a rodiny jako součást zvyšování zastoupení žen v rozhodovacích pozicích
11:45 – 12:15
Analýza možností nastavení systému služeb péče Blanka Plasová, Jana
o děti a návrh legislativních změn
Godarová, MU Brno, ČR
Aktuální témata Výboru pro sladění pracovního,
Rut Kolínská, Síť mateřských
soukromého a rodinného života při Radě vlády
center, ČR a Jan Schneider,
pro rovné příležitosti žen a mužů
zastupitel MČ Praha 4, ČR
12:15 – 12:30
Diskuse
12:30 – 13:30
Oběd
Blok 4: Diskuzní kulaté stoly
13:30 – 15:00
Paralelní kulaté stoly
Facilitátor/ka:
Kulatý stůl 1
Opatření pro vyrovnané zastoupení žen a mužů
Pavla Špondrová, nezávislá
v rozhodovacích pozicích v oblasti politiky
odbornice, ČR
a v oblasti veřejné správy a dalších institucích
Jana Smiggels Kavková,
veřejného zájmu
Fórum 50 %, o.p.s., ČR

Kulatý stůl 2

Kulatý stůl 3
Kulatý stůl 4

15:00 – 15:30

Opatření pro vyrovnané zastoupení žen a mužů
v rozhodovacích pozicích v oblasti obchodních
společností
Systém služeb péče o děti – možnosti změny
Role sociálních partnerů při prosazování
vyrovnaného zastoupení žen a mužů
v rozhodovacích pozicích
Shrnutí kulatých stolů, ukončení konference

Tomáš Pavlas, Otevřená
společnost, o.p.s., ČR
Blanka Plasová, Jana
Godarová, MU Brno, ČR
Lucia Zachariášová, vedoucí
oddělení, ÚV ČR

