Úřad vlády České republiky
Oddělení rovnosti žen a mužů
Zápis ze zasedání Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života
(dále jako „Výbor“) konaného dne 26. října 2016

Místo a čas konání: Úřad vlády ČR, Vladislavova 4, Praha 1, suterén, 13:30 až 16:00
Přítomné členky/členové Výboru:
Jméno
1. Hašková Hana
2. Knoblochová Helena
3. Kňapová Kateřina
4. Kolínská Rut
5. Madejová Marie
6. Schneider Jan
7. Talpa Lukáš
8. Uhl Michal
9. Vohlídalová Marta
10. Zajíčková Drahomíra

Organizace
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Europodnikatelka 21. století
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Síť pro rodinu
Koordinační a informační středisko pro osoby se
zdravotním postižením
MČ Praha 4
Liga otevřených mužů
MČ Praha 2
NKC – Gender a věda
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Omluvené členky/členové Výboru:
Jméno
1. Kunášková Jiřina
2. Langerová Pavlína
3. Machátová Danuše
4. Wichterlová Lada
5. Žáková Olga

Organizace
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Moravská asociace podnikatelek a manažerek
ČMKOS
Gender Studies, o.p.s.
Open Society Fund

Hostky/hosté
1. Kumová Petra

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Sekretariát Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada“):
Grünbergová Lenka
Z celkového počtu 15 členek a členů Výboru bylo přítomno 9, resp. 10 osob s hlasovacím
právem, tj. Výbor byl usnášeníschopný.
1. Úvod a schválení programu.
R. Kolínská přivítala přítomné a představila návrh programu. Na základě avíza J. Schneidera bylo
dohodnuto, že v rámci bodu k otázce mikrojeslí bude prodiskutována i otázka dětských skupin.
O tomto programu proběhlo hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel/a. Program byl schválen.
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Znění programu schváleného Výborem bylo následující:
Návrh programu jednání – Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného
života, 26. října 2016
R. Kolínská
1. Úvod a schválení programu
R. Kolínská, D. Zajíčková, členky
2. Plán práce Výboru na rok 2017 + další možná
a členové Výboru, diskuse
témata pro činnost Výboru z pohledu VÚPSV
R. Kolínská, diskuse
3. Seminář/kulatý stůl na téma mikrojesle
4. Návrh podnětu k jazykovému aspektu otázek
K. Kňapová, diskuse
řešených Výborem
členky a členové Výboru
5. Různé
2. Plán práce Výboru na rok 2017 + další možná témata pro činnost Výboru z pohledu
VÚPSV
R. Kolínská shrnula postup projednání tohoto bodu – nejprve dostane slovo D. Zajíčková se svou
prezentací a poté bude hromadně prodiskutován plán práce. Následně předala slovo D. Zajíčkové.
D. Zajíčková v rámci své prezentace představila několik námětů, kterými by se mohl Výbor
v budoucnu zabývat. Jedná se zejména o problematiku gender pay gap a otázku reportingu,
posílení legislativy v oblasti gender pay gap a genderových auditů, dále o výzkum v oblasti gender
pay gap (přínosy/benefity genderové diverzity, monitoring zkušeností s gender pay gap
reportováním v rámci EU), dalším důležitým tématem by mohla být oblast péče o děti předškolního
věku (mikrojesle/jesle) a posílení spolupráce s MZd či tvorba pracovních materiálů (seznam studií,
publikací apod.).
Následně proběhla podrobná diskuse k podobě plánu práce Výboru na rok 2017 a byl operativně
vytvořen jeho návrh. Bylo domluveno, že na základě návrhu plánu práce se členky a členové
Výboru dále vyjádří nejen k podobě plánu práce, ale především ke konkrétním návrhům
na podněty, které by v roce 2017 mohl Výbor řešit, a které jsou v souladu s navrženým plánem
práce. Návrh plánu práce, který bude ještě členkám a členům Výboru rozeslán k připomínkám, je
přílohou tohoto zápisu.
Z diskuse plánu práce vyplynulo mj. následující:


Oddělení rovnosti žen a mužů, resp. tajemnice Výboru zašle aktuální verzi Koncepce
rodinné politiky MPSV (po jejím vložení do meziresortního připomínkového řízení) členkám
a členům Výboru k možnosti zaslání připomínek.



Výbor vyjádřil naléhavou potřebu mít obecně možnost vyjadřovat se k důležitým
dokumentům z oblasti slaďování pracovního, soukromého a rodinného života a přijal
následující usnesení.

Usnesení:
Výbor žádá sekretariát Rady vlády pro rovnost žen a mužů o nastavení dlouhodobého
mechanismu možnosti připomínkovat koncepční a strategické materiály vztahující se k činnosti
Výboru.
O tomto usnesení proběhlo hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel/a se.
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3. Seminář/kulatý stůl na téma mikrojesle
R. Kolínská otevřela další bod programu.
J. Schneider uvedl, že mikrojesle jsou poměrně problematickým projektem. V první řadě jsou
ekonomicky dlouhodobě neudržitelné a paradoxně o jejich zakládání oproti očekávání chůvy žádají
v mizivém počtu. V konečném důsledku mikrojesle v současném nastavení suplují dětskou
skupinu, protože počet dětí mezi půl rokem a rokem, u kterých existuje poptávka po podobné
službě, je velmi nízký. Zásadním problémem v oblasti péče o děti předškolního věku je především
domácí péče, protože většina chův se pohybuje v oblasti šedé ekonomiky.
P. Kumová uvedla, že prvotním zájmem projektu mikrojesle skutečně byla podpora individuálních
chův v zakládání mikrojeslí ve vlastní domácnosti. S tím, že o podporu žádají zejm. neziskové
organizace namísto chův, není možné v této fázi projektu nic dělat.
R. Kolínská uvedla, že mikrojesle jsou pouze variantou pro osoby, které péči o takto malé děti
potřebují.
P. Kumová doplnila, že projekt mikrojeslí je skutečně reakcí na společenskou poptávku (zejm.
s ohledem na samoživitelky/lé).
Při následné diskusi bylo dohodnuto, že seminář k otázce mikrojeslí zatím Výbor pořádat nebude.
P. Kumová doplnila, že většina žadatelů/lek o podporu začne mikrojesle budovat od roku 2017.
R. Kolínská uvedla, že poté bude možné se k tématu vrátit a provést zhodnocení.
H. Hašková potvrdila, že mikrojesle se znovu stanou tématem pro Výbor, až bude pilotní projekt
mikrojeslí dobíhat.

4. Návrh podnětu k jazykovému aspektu otázek řešených Výborem
R. Kolínská předala slovo K. Kňapové, aby podnět představila.
K. Kňapová uvedla, že podnět formulovala obecně, aby nebyl směřován pouze jednostranně
k otázce terminologie mateřské a rodičovské. V podnětu otevřela i otázku o používání genderově
citlivého jazyka v koncepčních a strategických dokumentech obecně.
J. Schneider uvedl, že se nedomnívá, že tématem terminologie by se měl Výbor více zabývat,
ale pokud na tom panuje konsensus, jako problematické v podnětu vidí konkrétní návrhy
na termíny: pečovatel/ka a vychovatel/ka, které jsou navrhovány jako náhrada za „chůvu“.
Navržené termíny již v našem prostředí mají své významy, které s péčí chůvy nesouvisí.
H. Hašková navrhla do podnětu doplnit i otázku mateřských škol/školek. Doplnila také, že jazyk
strukturuje myšlení, proto otázka genderovanosti jazyka nemůže být považována za marginální.
M. Madejová konstatovala, že souhlasí s navrženým podnětem.
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R. Kolínská shrnula, že podnět bude ještě více rozpracován a doplněn. Finální forma bude poté
prodiskutována na dalším jednání Výboru, které by mohlo proběhnout v první polovině prosince.
Uzavřela tento bod programu.
5. Různé
R. Kolínská pozvala na konferenci spojenou s oceňováním společnosti přátelské rodině, která se
uskuteční dne 1. prosince na Karlově náměstí v Braunově domě. Přislíbila zaslat pozvánky.
Program jednání Výboru byl vyčerpán, R. Kolínská poděkovala přítomným za účast a ukončila
jednání.

Shrnutí úkolů pro sekretariát Rady a členky a členy Výboru:
1. S ohledem na proběhlou diskusi připravit návrh na plánu práce Výboru na rok 2017 a zaslat
jej ke komentářům členkám a členům Výboru. Na základě jejich komentářů vytvořit finální
verzi plánu práce.
Zodpovídá: L. Grünbergová
2. Zaslat připomínky k navrženému plánu práce a také především konkrétní návrhy
na podněty, které by v roce 2017 mohl Výbor řešit.
Zodpovídá: členky a členové Výboru
3. Finalizace podnětu k jazykovým aspektům problematiky řešené Výborem.
Zodpovídá: K. Kňapová, L. Grünbergová
Termín: do dalšího jednání Výboru
4. Zaslat aktuální verzi Koncepce rodinné politiky MPSV členkám a členům Výboru k možnosti
zaslání připomínek.
Zodpovídá: L. Grünbergová
Termín: po vložení Koncepce rodinné politiky MPSV do meziresortního připomínkového
řízení.

V Praze dne 15. listopadu 2016
Zapsala: Lenka Grünbergová
Schválila: Rut Kolínská, předsedkyně Výboru
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