
Úřad vlády České republiky 
Oddělení rovnosti žen a mužů  
 

Plán práce Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života (dále jako 

„Výbor“) v roce 2015 

 

Zpracoval: Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života, sekretariát Rady vlády 
pro rovné příležitosti žen a mužů 

V Praze dne 7. dubna 2015 

 

Schváleno na jednání Výboru dne 5. března 2015. 

 

I. Témata pro hledání řešení a podnětů vládě 

1. Nástroje slaďování  

a) Systematizace a tvorba koncepce péče o děti předškolního věku (0 – 6) nejen 

jako nástroje slaďování 

 škála služeb a kvalita 

 kapacita a dostupnost  

 

b) Flexibilní (ale stabilní) a alternativní formy práce 

 další postup na základě vyhodnocení dotazníkového šetření k otázce „vážných 

provozních důvodů“ 

 práce z domova a její pracovněprávní souvislosti 

 

2. Rovnost žen a mužů 

a) Podpora aktivního rodičovství – otcovství i mateřství  

 otcovská (ve spolupráci s Pracovní skupinou muži a rovnost žen a mužů) 

 změna terminologie  

 odbourávání stereotypů 

 podpora etických kodexů ve firmách souvisejících s rodičovstvím  

 

3. Problematika péče v kontextu slaďování 

a) Otevření tématu  

 péče placená a neplacená 

 dopad péče na zvyšování chudoby  

 snížení negativního ekonomického dopadu založení rodiny 

 rovné odměňování 

 rovnost žen a mužů v péči o dítě a domácnost 

b) Hledání řešení  

 

4. Prostor pro reakce na aktuální vývoj 

 

II. Další činnost 

1. Uspořádání propagačního semináře 

a) Prezentace konkrétních témat v oblasti slaďování a uspořádání semináře či kulatého 

stolu apod. na témata vážící se k otázce slaďování, podpoře znevýhodněných skupin 

osob i úspěšných mentorek/rů 

b) Odborná asistence Oddělení rovnosti žen a mužů při revizi naplňování Vládní 

strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 a Aktualizovaných opatření 

Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů 



Úřad vlády České republiky 
Oddělení rovnosti žen a mužů  
 

 

Strana 2 (celkem 2) 

c) Sledování cílů týkajících se slaďování v Akčním plánu pro vyrovnané zastoupení 

žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2015-2017 

 

2. Spolupráce  

a) konzultace v rámci odborného zázemí 

b) v rámci realizace projektů z OP LZZ a Norských fondů 

c) se Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR 

a Odbornou komisí pro rodinnou politiku MPSV. 


