
Úřad vlády České republiky 
Oddělení rovnosti žen a mužů  
 

 

SEMINÁŘ  
 

ROZDÍLNÉ EKONOMICKÉ DOPADY ROZVODU NA ŽENY A MUŽE 
V KONTEXTU 

VLÁDNÍ STRATEGIE PRO ROVNOST ŽEN A MUŽŮ V ČR NA LÉTA 2014 – 2020 
 

Termín: 8. září 2015 (úterý), 9:30 – 12:00 
Místo konání: Nový tiskový sál, budova Úřadu vlád ČR (Nábř. Edvarda Beneše 4, Praha 1) 
 
Česká republika se mírou rozvodovosti (49,6 %) i počtem rozvedených partnerů (přibližně 10 % 
populace starší 15 let) řadí na nejvyšší příčky v rámci EU. Rozvod má často řadu negativních 
sociálních a ekonomických důsledků, přičemž tyto důsledky mají rozdílný dopad na ženy a muže. 
V důsledku tzv. rodinné dělby práce má rozvod zpravidla nepříznivé ekonomické dopady na ženy, které 
častěji než muži po rozvodu pečují o děti. Rozvedené ženy samoživitelky následně čelí výrazně vyšší 
míře ohrožení chudobou než jiné skupiny obyvatelstva. Snížení míry ohrožení chudobou u žen, zvýšení 
dostupnosti školek, zlepšení vymahatelnosti výživného či podpora participace mužů na péči o děti jsou 
cíli Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 (dále jako „Vládní strategie“), 
kterou vláda ČR schválila loni v listopadu.  
 
Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Národohospodářském ústavu AV ČR 
zpracoval, ve spolupráci s úřadem ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 
a Ministerstvem práce a sociálních věcí Analýzu ekonomických důsledků rozvodu pro oba manžele. 
Jejím cílem je porovnat ekonomickou situaci rozvedených a sezdaných domácností, kvantifikovat dílčí 
dopady rozvodu na muže a ženy a navrhnout doporučení, která sníží negativní ekonomické dopady 
rozvodu na ženy či muže. K těmto doporučením mj. patří zajištění dostupnosti zařízení předškolní 
péče, podpora využívání flexibilních forem práce, zavedení náhradního výživného, motivace 
mužů k vyššímu zapojení do péče o rodinu a domácnost či zavedení společného důchodového 
pojištění manželů. 
 
Dovolujeme si Vás pozvat na představení analýzy v kontextu opatření uvedených ve Vládní strategii 
i v kontextu konkrétních připravovaných kroků. Představení analýzy proběhne v úterý 8. září 2015 
od 9:30 v novém tiskovém sálu v budově Úřadu vlády ČR na adrese nábř. Edvarda Beneše 4, Praha 1 
(Strakova akademie). Účast potvrďte do 6. září 2015 na email safarik.radan@vlada.cz.  
 
Program semináře: 
 

9:30 – 09:40  Úvodní slovo  
Martina Štěpánková, náměstkyně ministra pro lidská práva a rovné příležitosti 
 

9:40 – 10:00 Opatření Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 
v souvislosti s ekonomickou rovností žen a mužů 
Lucia Zachariášová, vedoucí oddělení rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR 
 

10:00 – 10:45 Představení Analýzy ekonomických důsledků rozvodu pro oba manžele  
Jiří Šatava, IDEA, Národohospodářský ústav AV ČR 
 

10:45 – 11:15 Činnost Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti snižování genderových 
ekonomických rozdílů  
Jana Maláčová, ředitelka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva 
práce a sociálních věcí 

 

11:15 – 11:30  Proč potřebují rodiny sólo rodičů podporu? 
   Eliška Kodyšová, Česká ženská lobby 
 

11:30 – 12:00 Tisková konference a závěrečné shrnutí 
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