
  
   

 

 
 

 

 

Konference k Mezinárodnímu dni žen 
„22 % K ROVNOSTI“ 

 
 

KDY? Středa 8. března 2017 

KDE? Černínský palác, Loretánské náměstí 5, Praha 1 

Jednací jazyk: čeština a angličtina (simultánní tlumočení zajištěno) 

 

 

Cíle konference 

Poukázat na problém nerovného odměňování jako na socioekonomický problém 

(nikoliv pouze jako na morální problematiku), seznámit zástupce soukromého 

i veřejného sektoru s projektem 22 % K ROVNOSTI a s nástrojem LOGIB-CZ, 

motivovat je ke vstupu do projektu a získat co nejvíce podnětů pro projekt. 

 

Program 

 

08.30 - 09.00 Registrace účastníků 

 

09.00 - 09.30 Úvodní slova: Mzdové rozdíly jako socioekonomický problém a 

 jejich dopady na chudobu, zaměstnanost a důchodový systém 

▪ Bohuslav Sobotka, předseda vlády (bude upřesněno) 

▪ Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí 

▪ Josef Středula, předseda ČMKOS 

 

09.30 - 11.00 Panel 1: Role státu v problematice odměňování žen a mužů  

▪ Anna Šabatová, Veřejná ochránkyně práv 

▪ Zuzana Jentschke Stöcklová, náměstkyně pro řízení 

sekce, MPSV 

▪ Martina Štěpánková, náměstkyně pro řízení sekce, Úřad 

vlády 

▪ Aleš Chmelař, hlavní ekonom evropské sekce, Úřad vlády 

 

▪ Moderace: Helena Skálová, ředitelka Gender Studies 

 

11.00 - 11.30  Přestávka na kávu 

 

https://www.google.cz/maps/place/%C4%8Cern%C3%ADnsk%C3%BD+pal%C3%A1c/@50.0886469,14.3853453,16z/data=!4m5!3m4!1s0x470b951a4a919077:0xfbc6076f8c56cff5!8m2!3d50.0887226!4d14.3901733


  
   

 

 
 

11.30 - 13.00  Panel 2: Jak můžeme rovné odměňování řešit v praxi? 

▪ Vladimír Špidla, ředitel Odboru poradců a poradkyň, Úřad 

vlády 

▪ Eva Maria Burger, Spolkové ministerstvo pro zdraví a ženy, 

Rakousko 

▪ Michaela Chaloupková, členka představenstva ČEZ 

▪ Jana Skalková, HR Project Manager, Vodafone CZ 

▪ Danuše Machátová, ČMKOS 

 

▪ Moderace: Petr Pavlík, zástupce vedoucí katedry 

genderových studií FHS UK 

 

13.00 - 14.00  Oběd 

 

14.00 - 15.30  Odpolední část: dva paralelně probíhající workshopy 

 

1. LOGIB – systém, který vám pomůže rovně odměňovat i ušetřit 

▪ Interaktivní představení systému LOGIB: Co je LOGIB, jak funguje a v čem může 

být jeho využití pro zaměstnavatele výhodné 

▪ Jörg Schmidt, Senior Economist, Cologne Institute for Economic Research, 

Německo 

▪ Moderace: Lenka Simerská, odborná garantka v projektu 22 % K ROVNOSTI, 

MPSV 

 

2. Příklady dobré praxe rovného odměňování 

 

▪ Výměna zkušeností zaměstnavatelů, kteří se zabývají tématem rovného 
odměňování 

▪ Přínosy a zisky 

▪ Výzvy a překážky 
 

▪ Moderace: Lucia Zachariášová, Odbor rovnosti žen a mužů, Úřad vlády 
 

 

 

 

 

 

 

 

Účast na konferenci je bezplatná. Prosíme o registraci do 2.3.2017. Na konferenci se 

dostavte s průkazem totožnosti.  


