
Plán práce Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života 
 

Zpracoval: Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života ve spolupráci se 

sekretariátem Rady vlády pro rovnost žen a mužů 

 

V Praze dne 29. března 2021 

 
1) Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi 

pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice 
Rady 2010/18/EU: problematika péče – předškolní péče, péče o osoby závislé, 
aktivizace mužů k péči, flexibilní formy práce a částečné úvazky, genderový 
aspekt prekérních forem práce.  

Cíl: Zajištění dostupné a kvalitní předškolní péče a vzdělávání v rámci ČR, zejména dětí do tří let 
věku, podpora péče o závislé. Podpora pracovní flexibility nejen rodičů malých dětí ve státním  
i soukromém sektoru. Podpora neformálních pečujících. Zapojování mužů do péče.  Monitoring a 
evaluace Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a 
soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU v souladu 
s intencí EU podporovat rovnost žen a mužů.  

 

2) Trh práce – Gender pay gap, Parent pay gap, Care gap, Pension gap, postavení žen 
podnikatelek, Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se 
posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo 
rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů 
prosazování, další relevantní iniciativy 

Cíl: Podpora snížení rozdílu v odměňování žen a mužů v ČR, příprava Transpozice směrnice 
Evropského parlamentu a Rady kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen 
za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů 
prosazování.   

 

3) Socio-ekonomické dopady pandemie covid-19 a souvisejících preventivních 
opatření, feminizace chudoby 

Cíl: Nadále monitorovat opatření zaměřená na prevenci šíření pandemie covid-19 z hlediska 
rozdílných dopadů na ženy a muže. Koncepce návazných podnětů souvisejících s plány obnovy.  

 

4) Vícečetně znevýhodněné osoby a jejich postavení v práci a péči 

Cíl: Navázání spolupráce s relevantními výbory a dalšími poradními orgány (Výbor pro osoby se 
zdravotním postižením, Výbor pro sexuální menšiny, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny 
atd.). Postavení migrantek v práci a péči.   

 
 

5) Další průběžné aktivity na základě podnětů členek a členů Výboru  
 
 
 


