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Zápis ze zasedání Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života 
konaného dne 8. 10. 2020 

Místo a čas konání: Úřad vlády ČR, Vladislavova 4, „Suterén“ 
14:00 – 16:00 

Přítomné členky/členové výboru: 

Jméno Organizace 

1. Ezzeddine Petra 
(online) 

FHS UK 

2. Hajdíková Lada 
(online) 

Jako doma 

3. Kalíšková Klára 
(online) 

CERGE-EI 

4. Kodyšová Eliška 
(online) 

Aperio 

5. Kolínská Rut 
předsedkyně 

Síť pro rodinu 

6. Madejová Marie Koordinační a informační středisko pro osoby se 
zdravotním postižením a seniory 

7. Novotný František MVČR 

8. Procházka Jiří (online) Asociace manželských a rodinných poradců ČR 

9. Simerská Lenka MPSV  

10. Schneider Jan (online) Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 

11. Talpa Lukáš Liga otevřených mužů 

12. Vohlídalová Marta 
(online) 

Sociologický ústav AV ČR 

13. Wichterlová Lada 

místopředsedkyně 

Gender Studies 

14. Zajíčková Drahomíra 
(online) 

Mendelova univerzita 

 

Omluvené členky/členové výboru 

1. Hašková Hana Sociologický ústav AV ČR 

2. Knoblochová Helena Europodnikatelka 21. století 

3. Nestěrová Jaroslava ČMKOS 

 

Hosté/Hostky 

Kunášková Jiřina MPSV (online) 

Chotěborská Šárka MPSV (online) 
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Obermannová Gabriela MPSV (online) 

Štěpánková Martina MPSV (online) 

 

Sekretariát Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Sekretariát“): 

Zvolská Tereza, Šafařík Radan 

Z celkového počtu 16 členek a členů Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného 

života (dále jako „Výbor“) bylo přítomno 14 osob s hlasovacím právem.  

Výbor byl usnášeníschopný. 

 

1) Schválení programu a informace o plnění úkolů 

R. Kolínská v úvodu informovala o programu. Program byl jednohlasně schválen.  

 

Návrh programu – Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života,   
8. 10. 2020, 14:00 – 16:00 

1. Schválení programu a informace o plnění úkolů T. Zvolská 

2. Příprava OP Z+ a návrh alokace  MPSV 

3. 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 (dále jako „Transpozice směrnice“) 

MPSV 

4. Novela zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby 
péče o dítě v dětské skupině a Návrh zákona o 
náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním 
výživném) – stanovisko výboru 

Členové a členky výboru, MPSV 

5. Podmínky pro čerpání dávky OČR (ošetřovné) 
v souvislosti s druhou vlnou covid-19  

Členové a členky výboru, MPSV  

6. Vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního 
života státních zaměstnanců s výkonem státní služby 
služebními úřady v souvislosti s covid-19 

T. Zvolská, F. Novotný 

7. Různé  Členové a členky Výboru 

 

2) Příprava OP Z+ a návrh alokace 

M. Štěpánková informovala o aktuálním stavu příprav Operačního programu 
Zaměstnanost+ (dále jako „OPZ+“). Návrhy alokací jsou aktuálně v meziresortním 
připomínkovém řízení. Vzhledem k pozitivnímu vývoji v oblasti zaměstnanosti v ČR 
došlo ke snížení alokace Evropských sociálních fondů+ (dále jako „ESF+) o 20 % oproti 
předchozímu období Evropských sociálních fondů. Mezi priority ESF+ patří podpora 
zaměstnanosti, sociálního začleňování a boje s chudobou. V případě zaměstnanosti 
se jedná především o podporu projektů, které budou reagovat na proměny na trhu 
práce v souvislosti s digitalizací a automatizací. Dále se jedná o podporu projektů 
zaměřených na sociální služby a transformaci péče či sociální inovace. Část alokace 
OPZ+ bude alokována rovněž na potravinovou pomoc. 
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R. Šafařík informoval o podnětu Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a 
mužů.  

 

3) 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 (dále jako „Transpozice směrnice“) 

G. Obermannová informovala o vývoji Transpozice směrnice v oblasti nepřenositelné 
části rodičovské dovolené. Aktuálně jsou diskutovány dvě varianty, obě předpokládají 
změny v oblasti nemocenského pojištění. Jednu variantu představuje úprava již 
existujících dávek – peněžité pomoci v mateřství a otcovské poporodní péče, přičemž 
by došlo k úpravě čerpání – dávky by byly rozděleny na pevnou a flexibilní část, která 
by byla v délce 9 týdnů vyčerpatelná do 10 let věku dítěte. Druhou variantou je vznik 
nové rodičovské dávky, v celkové délce 18 týdnů, kdy by 9 týdnů náleženo jednomu 
rodiči a 9 druhému. Věková hranice možnosti vyčerpání dávky prozatím není určena, 
jednou z variant je 10 let věku dítěte, směrnice hovoří o osmi letech věku dítěte.  

Finální návrh Transpozice směrnice by podle stávajícího plánu prací měl být v průběhu 
1. čtvrtletí 2021 předložen vládě ČR. Transpoziční datum je 1. 8. 2022. 

E. Kodyšová se dotázala na podmínky čerpání nových dávek vzhledem k možnosti 
vykonávat práci v průběhu pobírání dávky, případně možnosti hlídání dětí v zařízeních 
péče o děti/předškolního vzdělávání.  

G. Obermannová informovala, že základní parametry jsou již známy. Dávky by spadaly 
do systému nemocenského pojištění, a proto by fungovaly na stejných principech, na 
jakých fungují další dávky tohoto systému. Základní premisa je, že dávka bude 
poskytována osobám, které se účastní na nemocenském pojištění. Také možnost 
ekonomické aktivity s pobíráním dávky je vyloučena. Tento parametr vychází jednak 
z logiky dávek nemocenského pojištění a jednak z logiky Transpozice směrnice, dle 
které je třeba umožnit péči o děti a sladit možnosti a benefity tak, aby osoby čerpající 
tuto dávku nepracovali a věnovali se péči.   

L. Talpa se dotázal, zda bude možné rozložení dávky v čase, např. čerpání po 
jednotlivých dnech, či zda bude potřeba vyčerpat dávku v délce 9 týdnů najednou.  

G. Obermannová informovala, že dávku bude možné čerpat po týdnech, dá se rozložit 
v čase. Lze se domnívat, že dávka nebude čerpána najednou, nejmenší časový úsek 
je nastaven na jeden týden.  

L. Talpa se dále dotázal na možnost čerpání dávky paralelně s rodičovským 
příspěvkem. 

G. Obermannová doplnila, že vzhledem k tomu, že se jedná o dávku nemocenského 
pojištění, bude čerpání obdobné, jako nyní, tzn. rodičovský příspěvek by byl 
poskytován ve výši rozdílu. V případě souběžného čerpání je nicméně možné, aby 
dávku čerpal druhý rodič.  

 

4) Novela zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 
a Návrh zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a  o  změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) – stanovisko 
výboru 

G. Obermannová informovala, že návrh zákona o náhradním výživném prošel prvním 
čtením. Byl také projednání na Výboru pro sociální politiku. Výše dávky kopíruje 
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rozhodnutí soudu o stanovení výše výživného. Maximální hranice jsou 3000 Kč 
měsíčně, dávka bude vyplácena úřady práce. Jedná se o dočasnou pomoc, která bude 
k dispozici ve 24 splátkách. Výše částky bude stanovena soudem, na základě 
nezaopatřenosti. Splátky bude vymáhat stát, vyplacené dávky budou mít povahu 
pohledávek státu vůči povinné osobě. Byly předloženy pozměňovací návrhy na zrušení 
časové hranice vyplácení a na změnu horní hranice 3 000 Kč.  

L. Simerská se dotázala, jaká byla motivace pro stanovení dočasnosti dávky. 

G. Obermannová uvedla, že omezení bylo nastaveno z toho důvodu, že stát nemůže 
přebírat zodpovědnost v plném rozsahu. Primární myšlenkou návrhu zákona je, že 
dávka přichází v situaci, kdy selhávají ostatní standardní mechanismy vymahatelnosti 
práva v oblasti výživného.  

R. Kolínská se dotázala, zda je možné dávku opakovat, pokud by se nepodařilo zajistit 
její vyplácení povinnou osobou do dvou let.  

G. Obermannnová informovala, že prozatím se počítá pouze s 24 dávkami.  

Doplnila také, že MSp mělo původně předkládat své návrhy, které by navazovaly 
a doplňovali celou problematiku výživného, zejména z hlediska jeho vymáhání ale také 
např. stanovování, a to paralelně s návrhem zákona o náhradním výživném. K tomuto 
sice nedošlo, MSp však předložilo některé dílčí úpravy předpisů ve své gesci 
samostatně. Počítá se s tím, že MSp bude při aplikaci zákona o náhradním výživném 
spolupracovat, např.  na vzorových  formulářích pro podání návrhu na exekuci či soudní 
výkon rozhodnutí . Probíhající exekuce, soudní výkon rozhodnutí jsou podmínkami pro 
nárok na náhradní výživné.  

Dále proběhla diskuze o legislativní úpravě dětských skupin, potažmo jeslí v souvislosti 
s návrhem novely zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině.  

R. Kolínská informovala, že Výbor již v minulosti vydával v této souvislosti doporučení, 
např. na sjednocení zařízení péče o děti (dětské skupiny, jesle, mikrojesle) a zařízení 
předškolního vzdělávání (mateřské školy) pod jedno ministerstvo.  

Vzhledem ke stavu projednávání předmětných návrhů - zákona o poskytování služby 
péče o dítě v dětské skupině a zákona o náhradním výživném navrhla R. Kolínská, aby 
se tímto Výbor zabýval později. Navrhla také, aby v případě potřeby vznikla pracovní 
skupina, která by se problematikou dětských skupin zabývala, 

 

5) Podmínky pro čerpání dávky OČR (ošetřovného) v souvislosti s druhou vlnou 
covid-19 

Zástupkyně MPSV stručně informovaly o vývoji v oblasti dávky ošetřovného 
v souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření epidemie covid-19. MPSV 
zpracovalo návrh na úpravu této dávky, předmětný návrh zatím vláda ČR 
neprojednala.1 Návrh upravuje některé aspekty, např. by měla odpadnout povinnost 
doložit potvrzení od školy, dávka by měla být dostupná také pro osoby, které pracují 
na dohody mimo pracovní poměr. Možnost čerpání dávky by podle návrhu mělo končit 
po skončení pracovního poměru, nadále nebude možné dávku čerpat v době prázdnin 
a plánovaného školního volna. Předkládaný návrh stanovil věkovou hranici pro 
možnost čerpání ošetřovného na 13 let věku dítěte, lze však očekávat, že bude 
zpracován nový materiál, stanovující hranici 10 let věku dítěte.  

 
1 Pozn. vláda ČR jednala o ošetřovném v den konání Výboru, dne 8. 10. 2020 
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K bodu dále proběhla diskuze. Členky a členové Výboru se shodli, že bude zpracován 
podnět k ošetřovnému, apelující na zvýšení věkové hranice pro možnost čerpání 
ošetřovného na 13 let věku dítěte a případně na další parametry, až bude známa 
podoba návrhu úpravy ošetřovného. T. Zvolská zašle Výboru návrhy na úpravu 
ošetřovného, které jsou aktuálně v elektronické knihovně připravované legislativy 
(eklep).  

Po zasedání Výboru, dne 19. října 2020, byl formou per rollam hlasován podnět 
o ošetřovném, v následujícím znění:  

Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života 
 
(1) doporučuje následující úpravy návrhu zákona o úpravách poskytování ošetřovného 
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 
Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů: 
 

• Zvýšit věkovou hranici dětí, na které se ošetřovné vztahuje, z 10 na 13 let  

• Stanovit minimální částku denního ošetřovného ve výši 500 Kč 
 
(2) doporučuje upravit podmínky čerpání dotace z Programu podpory malých podniků 
postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-
CoV-2: „OŠETŘOVNÉ II“ PRO OSVČ tak, aby nárok na ošetřovné měli také rodiče 
dětí, které nedovršily 13 let věku. Dotace by měla být poskytována ve výši 500 Kč/den.    
 
Hlasování bylo ukončeno dne 22. 10. 2020  

Výsledek hlasování: 16 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL(A) SE  

 

6) Vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života státních 
zaměstnanců s výkonem státní služby služebními úřady v souvislosti s covid-19 

F. Novotný informoval o vydání Výroční zprávy o vytváření podmínek pro sladění 
rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem státní služby služebními 
úřady za rok 2019 (dále jako „Výroční zpráva“) která byla umístěna do meziresortního 
připomínkového řízení.  

R. Šafařík poděkoval Ministerstvu vnitra za kvalitní zpracování Výroční zprávy. Uvedl, 
že data jsou členěna pohlaví a jsou znatelné posuny oproti Výročním zprávám za 
uplynulé roky. Upozornil také, že dle Výroční zprávy dochází ke zkvalitňování 
pracovních, potažmo služebních podmínek, což je patrné na počtu dětských skupin 
a možnostech flexibilních forem práce.  

 

7) Různé  

L. Simerská informovala přítomné o Fóru rodinné politiky. Doplnila, že v případě zájmu 
jsou diskuze dostupné také online.   
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Shrnutí úkolů pro Sekretariát a členky a členy Výboru:  

1. Příprava podnětu k ošetřovnému 

     Zodpovídá: členky a členové Výboru, Sekretariát 

     Termín: Příští jednání Výboru (splněno 22. 10. 2020) 

  

   

 

 

 

Zapsala: Tereza Zvolská 

Schválila: Rut Kolínská 

 

  


