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Výbor pro institucionální zabezpečení - záznam o provedení hlasování per rollam 
 
Číslo hlasování per rollam – 1/2019  
Hlasování per rollam vyhlášeno dne: 30. 9. 2019 
Hlasování per rollam uzavřeno dne: 3. 10. 2019 
Hlasování per rollam vyhlásila: Marta Musilová, Oddělení průřezových agend 
Počet členek a členů k datu vyhlášení hlasování: 22 
Počet členek a členů, kteří se v hlasování vyjádřili: 18 
Počet členek a členů, kteří se nevyjádřili a jejichž hlas byl v souladu s čl. 4 odst. 4 jednacího řádu 
započten jako hlas PRO: 3 
 
Výsledek hlasování: 21 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL(A) SE 

 
Schválené usnesení: 
 
Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů  

1) bere na vědomí informaci o plánovaných opatřeních na podporu rovnosti žen a mužů 

v programu OPZ+ v programovém období 2021 – 2027;  

2) nepovažuje financování dětských skupin za jediný nástroj podpory rovnosti žen a mužů 

na trhu práce; 

3) doporučuje MPSV, aby v programu OPZ+ vyčlenilo dostatečnou finanční alokaci 

i pro  ostatní typy aktivit podporovaných v rámci specifického cíle 1.3. 

 
Odůvodnění: 
 
Na jednání Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů (dále jen „Výbor“) dne 18. 
září 2019 byly ze strany některých členů a členek tlumočeny obavy z toho, že se MPSV chystá 
většinovou část alokace pro specifický cíl 1.3 („prosazovat rovnováhu mezi muži a ženami na trhu 
práce, lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem – včetně přístupu k péči o děti a péči 
o závislé osoby“) vyčlenit na financování dětských skupin. Tento krok by znemožnil dostatečné 
financování dalších typů aktivit, které mají být podporovány v rámci specifického cíle 1.3. Pokud 
bude většinová část příslušné finanční alokace přidělena pouze dětským skupinám, ostatní podpo-
rované aktivity se ocitnou v ohrožení. 

Výbor se domnívá, že je přinejmenším žádoucí, aby MPSV v adekvátní míře zajistilo podporu 
všem typům aktivit v rámci daného specifického cíle 1.3.  

Byť jsou dětské skupiny důležitým nástrojem pomáhajícím rodičům s návratem na pracovní trh 
a se slaďováním pracovního a rodinného života, Výbor se domnívá, že by měly být financovány 
primárně ze státního rozpočtu, zatímco intervence z OPZ+ by měly být směřovány především 
na ostatní typy aktivit uvedených u příslušného specifického cíle 1.3 ve verzi návrhu OPZ+ ke dni 
27. 9. 2019.  

V současné době je financování zařízení péče o děti zajišťováno z drtivé většiny 
z prostředků fondů EU. Česká republika se dlouhodobě potýká s nedostatkem míst v mateřských 
školách, o čemž svědčí mimo jiné Zpráva o rozvoji zařízení péče o děti pro malé děti s cílem posílit 
zapojení žen na trhu práce Rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem rodičů a udržitelný 
růst podporující začlenění v Evropě („barcelonské cíle“).1  

                                                      
1 Dále viz <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0273&from=CS>. 
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Stránka 2 (celkem 2) 

Důvodem neplnění barcelonských cílů je především nízká kapacita zařízení péče o nejmenší děti, 
ve věku 2-3 let, které zpravidla nejsou přijímány do mateřských škol, neboť ty nedisponují potřeb-
nými personálními a prostorovými kapacitami. Z tohoto důvodu je nutné hledat dlouhodobé systé-
mové řešení financování předškolní péče (včetně dětských skupin). 

 
 
Zpracovala: Marta Musilová 
Schválila: Lucie Hradecká 


