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➢ Odborová organizace - Mateřství a rodičovství na MZV  

➢ Směrnice o péči o zdraví zaměstnanců a jejich rodinných 
příslušníků 

➢ Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV (= SRP)

➢ Agenda Rezoluce RB OSN 1325, o ženách, míru a 

bezpečnosti
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Ministerstvo zahraničních věcí otevřelo 26. září 2016 
dětskou skupinu MZV „Zamiňáček“



Nové prostory v Trčkově paláci představil státní tajemník MZV 
Petr Gajdušek



ZAMIŇÁČEK



Ze strany vedení Ministerstva je dětské skupině 
udělována velká pozornost



➢ Reaguje tak na velký zájem rodičů o služby v oblasti péče o předškolní děti. 

➢ Zařízení má v souladu se zákonem o dětské skupině kapacitu 24 dětí 
(věku 2–6 let), o které pečují čtyři pedagožky.

➢ Hlavním přínosem dětské skupiny otevřené v prostorách MZV je možnost rodičů 
více se podílet na chodu a programu předškolního zařízení.

➢ Dětská skupina se svými provozními podmínkami maximálně přizpůsobuje 
potřebám zaměstnanců v diplomatické službě.

➢ Pro veliký zájem bude kapacita dětské skupiny navýšena na 30 dětí

➢ Preferované jsou děti mající oba rodiče ve služebním či zaměstnaneckém poměru 
na MZV 



Tématu rovnoprávnosti postavení žen se také samozřejmě věnuje 

Odborová organizace MZV

➢ Odborová organizace MZV se zabývá všemi žádostmi o konzultace v případech
podezření z diskriminačního jednání. Na základě formálních stížností pak může
iniciovat jednání Etické komise.

➢ V případě porušení svých práv mají zaměstnanci právo si stěžovat.

➢ Nezbytnou podmínkou pro zajištění zdravého prostředí je aktivní přístup samotných
zaměstnanců.



➢ Vyslaní zaměstnanci mají v tomto ohledu stejná práva jako kolegové v ústředí.

➢ Systém má být zaměstnavatelem nastaven tak, aby zvládal potřeby zaměstnankyň/-
ců během těhotenství, mateřství a rodičovství.

➢ Právo na rodinný život zahrnuje právo založit rodinu a mít děti.

➢ Vyslaná zaměstnankyně má právo na pobírání NZŽN a užívání služebního bytu
po dobu 30 dnů mateřské dovolené.



➢ Odborová organizace usiluje, aby v budoucnu bylo možno hradit náklady
porodu a péče v šestinedělí během vyslání v souladu s platnou Kolektivní
smlouvou (čl.26/4) resp. Kolektivní dohodou (čl.22/4).

➢ Vedoucí zastupitelského úřadu může ústředí požádat o krátkodobý zástup za
zaměstnankyni na mateřské dovolené.

➢ Těhotná zaměstnankyně, zaměstnanec/-kyně pečující o dítě do 8 let, osamělý/-
á zaměstnanec(-kyně, pečující o dítě do 15 let nebo zaměstnanec pečující o
osobu závislou ve druhém (středně těžká závislost), třetím (těžká závislost)
nebo čtvrtém (úplná závislost) stupni mohou být vysláni na služební cestu nebo
přeloženi jen se svým souhlasem.



Zákon o zahraniční službě č. 150/2017 Sb.

➢ Státní tajemník ministerstva může za účelem sladění rodinného a osobního života
obsadit služební nebo pracovní místo v zastupitelském úřadu manželem nebo
partnerem státního zaměstnance

➢ Diplomatický, administrativní nebo technický pracovník má rovněž právo být
doprovázen při výkonu služby nebo práce v zahraničí členy rodiny

➢ Čerpání mateřské, popřípadě rodičovské dovolené při výkonu služby nebo práce v
zahraničí



➢ Pokud státnímu zaměstnanci nebo zaměstnanci MZV vznikají mimořádné

výdaje, protože děti nemají možnost v místě výkonu služby (práce) v zahraničí

získávat bezplatné základní nebo střední vzdělání při zastupitelském úřadě ČR

nebo jiným způsobem získávat bezplatné vhodné základní nebo střední

vzdělání, zvýší se náhrada zvýšených životních nákladů.



Směrnice o péči o zdraví zaměstnanců a jejich rodinných 

příslušníků
Článek 9

Náhrada výdajů za léčení v zahraničí

➢ Vyslaný zaměstnanec a jeho rodinní příslušníci mají v případě lékařského ošetření
v zahraničí právo na náhradu účelně vynaložených výdajů za lékařskou péči

➢ Pokud žena požádá o odjezd ze ZÚ v termínu do konce 7. měsíce těhotenství,
poskytují se náhrady při cestách za účelem porodu podle směrnice o služebních,
pracovních a jiných cestách.

➢ Pokud zaměstnankyně nebo manželka zaměstnance ze závažných důvodů
neodcestuje za účelem porodu do ČR, zvýší OSPV na žádost zaměstnance náhradu
zvýšených životních výdajů o částku, která odpovídá výši výdajů na cestu do ČR a
zpět.



Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV, z.s. 

(SRP). 



Poslání sdružení:

➢ podněcovat diskuzi o specifických problémech života v zahraniční službě

➢ hledání systémových řešení problémů a jejich prosazování ve spolupráci s MZV a

dalšími institucemi

➢ vytváření lidského zázemí a neformálních kontaktů mezi členy SRP a jejich

rodinami prostřednictvím webových stránek Sdružení



➢ členy sdružení se mohou stát manželé, manželky, partneři a partnerky zaměstnanců

MZV ČR, ale např. i zaměstnanci MZV pečující jako samoživitelé alespoň o jedno

nezletilé dítě.

➢ za nejčastější problémy SRP považuje problematiku hrazení a proplácení zdravotní

péče, sociální pojištění doprovázejících partnerů a otázku školní docházky dětí v

ČR i zahraničí.

➢ pro členy SRP je k dispozici referentka SRP externě zaměstnaná v MZV nebo stálá

zaměstnankyně v Kanceláři státního tajemníka



Sdružení rodinných příslušníků 

➢ organizuje každý rok předvýjezdové školení pro rodinné příslušníky vysílaných

zaměstnanců MZV.

➢ vydává pravidelně 2x do roka zpravodaj





➢ SRP je členem celoevropské asociace EUFASA (European Union Foreign

Affairs Spouses Association). Díky tomu profituje ze zkušeností partnerských

organizací a inspiruje se modely fungujícími v jiných evropských zemích.



Agenda Rezoluce RB OSN 1325, o ženách, míru a 

bezpečnosti

➢ Usnesením vlády České republiky ze dne 12. září 2016 č. 813 byl uložen MZV úkol

č. 42, aby společně s MO, MV a ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a

legislativu do konce roku 2016 předložilo vládě ke schválení Akční plán k

implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti

a souvisejících rezolucí na léta 2017 – 2020.

➢ Cílem Akčního plánu je stanovit konkrétní opatření vedoucí k naplňování rezoluce

RB OSN 1325 a navazujících rezolucí Českou republikou.

➢ MZV je gestorem agendy, přímými prováděcími subjekty agendy jsou dále MO, MV

(Policejní prezidium) a ÚV (Sekce pro lidská práva).



➢ Za účelem implementace Akčního plánu byla ustavena pracovní skupina tvořená

zástupci a zástupkyněmi:

➢ Z MZV, Ministerstva vnitra, obrany, práce a sociálních věcí, Úřadu vlády, České

rozvojové agentury, Českého fóra pro rozvojovou spolupráci a Ústavu mezinárodních

vztahů.





➢ Pracovní skupina by se měla stát funkční platformou pro spolupráci vládního a

nevládního sektoru při naplňování agendy „Ženy, mír a bezpečnost“.

➢ První setkání pracovní skupiny se uskutečnilo 21. 2 2017 v prostorách

Černínského paláce MZV

➢ Pracovní skupina se schází čtvrtletně.





➢ Tato agenda byla propagována při příležitosti Mezinárodního dne žen dne 8. 3. 2017 

na ambasádě USA, kde se rovněž uskutečnila panelová diskuze za účasti MZV, MO, 

ÚV, ČRA, CARE ČR a ČvT. 

➢ MZV rovněž pracuje na vytvoření vzdělávacího modulu pro Diplomatickou akdemii

k této agendě. Ke spolupráci na vzdělávacím programu byla přizvána M. Dvořáková, 

genderová poradkyně NATO. 

➢ V současné době je rovněž implementován projekt v rámci NATO „Trust Fund III“ 

týkající se výcvikového centra pro ženy v jordánské armádě. 





Děkujeme za pozornost




