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Zápis ze zasedání Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života 
(dále jako „Výbor“) konaného dne 1. 10. 2019  

Místo a čas konání: Úřad vlády ČR, Vladislavova 4, zasedací místnost „Suterén“  
14:00 – 16:30 

Přítomné členky/členové Výboru: 

 

Omluvené členky/členové Výboru 

1. Atanasovská Tautrman Pavlína MVČR 

2. Hajdíková Lada Jako Doma 

3. Knoblochová Helena Europodnikatelka 21. století  

4. Kalíšková Klára CERGE-EI 

5. Kňapová Kateřina MPSV 

6. Procházka Jiří  Asociace manželských a rodinných poradců 
ČR 

7. Schneider Jan Asociace poskytovatelů sociálních služeb 
ČR 

8. Simerská Lenka MPSV 

9. Vohlídalová Marta NKC – gender a věda 

 

Hosté/Hostky 

1. Musílková Barbora MPSV 

Jméno Organizace 

1. Ezzeddine Petra SIMI/FHS UK 

2. Hašková Hana Sociologický ústav AV ČR 

3.  Kolínská Rut 
předsedkyně 

Síť pro rodinu 

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

5. Nestěrová Jaroslava ČMKOS 

6.  Talpa Lukáš Liga otevřených mužů 

7.  Wichterlová Lada 

místopředsedkyně 

Gender Studies 

8.  Zajíčková Drahomíra Mendelova univerzita 
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Sekretariát Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Sekretariát“): 
Hradecká Lucie, Kalenská Petra, Zvolská Tereza 

Z celkového počtu 17 členek a členů Výboru bylo přítomno 8 osob s hlasovacím právem,  

Výbor nebyl usnášeníschopný. 

1) Úvod 

R. Kolínská v úvodu informovala o programu. Přítomní a přítomné vzali program na vědomí 
v následujícím znění: 

Návrh programu – Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života,   
1. 10. 2019, 14:00 

1. Úvod  R. Kolínská 

2. Zpráva o plnění úkolů T. Zvolská 

3. Příprava podnětu k porodnosti K. Kalíšková 

4. Informace o návrhu zákona o dětských skupinách MPSV 

5. Informace o přípravě navazující Vládní strategie 
pro rovnost žen a mužů na léta 2020+ 

T. Zvolská. L. Wichterlová 

6. Různé   Členové a členky Výboru 

 

2) Zpráva o plnění úkolu 

T. Zvolská informovala Výbor o plnění úkolu, který spočíval ve formulaci usnesení, o kterém 
bylo následně hlasováno formou per rollam.   

3) Příprava podnětu k porodnosti 
K. Kalíšková (telekonference) informovala o studii Proč ženy v Evropě nechtějí mít více dětí? 
Kterou přeložilo a zprostředkovalo CERGE-EI. Studie zkoumá motivace párů k zakládání 
rodiny. Studie byla členům a členkám s předstihem zaslána. Po prezentaci K. Kalíškové 
proběhla diskuze.  
H. Hašková uvedla, že studie není ojedinělá, argument týkající se efektivity podpory služeb 
oproti přímé finanční podpoře je prokázán i v jiných studiích. Zdůraznila, že podnět by se 
měl soustředit na odstraňování (redukci) bariér v rozhodování o rodičovství, a to skrze 
podporu služeb a nástrojů umožňující slaďování pracovního a soukromého života. 
Souběžně je možné v případném podnětu uvést nesouhlas s maďarským modelem, tedy 
podpořit větší demokratičnost podpory služeb. Na základě prodiskutovaného se Výbor spojí  
s E. Kodyšovou, aby společně s Českou ženskou lobby připravil podnět.  
L. Wichterlová navrhla, že návrh podnětu zašle co nejdříve ke schválení Výboru. Návrh 
připraví ve spolupráci s E. Kodyšovou.  

4) Informace o návrhu zákona o dětských skupinách 

B. Musílková v rámci bodu informovala Výbor o změnách, které návrh novely zákona 
o dětské skupině přináší. Mezi tyto navrhované změny patří mimo jiné terminologická úprava 
– dětské skupiny by měly být přejmenovány na jesle. Další změna se týká financování – 
dojde k financování ze státního rozpočtu, a to na normativ mateřských školek. Financování 
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se týká také provozu jeslí. Návrh novely dále určuje, že stravování by mělo být hrazeno ze 
státního rozpočtu, nicméně celkově dojde ke snížení vynakládaných prostředků. 
B. Musílková dále zmínila „audit kvality“, který by měl být dobrovolný a který by se měl 
vztahovat na dětské skupiny, potažmo jesle. Auditované subjekty by pak měly mít snadnější 
přístup k finanční podpoře. V návrhu byly navýšeny požadavky na pečující osoby.  

Proběhla krátká diskuze, členky a členové Výboru se usnesli, že případný podnět připraví na 
základě verze návrhu novely zákona o dětské skupině, která již bude obsahovat vypořádané 
připomínky.  

L. Hradecká informovala o podnětu Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen 
a mužů. Podnět vyzývá k podpoře opatření zajišťující rovnost žen a mužů ze zdrojů 
Operačního programu Zaměstnanost („OP Z“), přičemž prostředky operačního programu 
by neměly být směřovány pouze směrem k podpoře dětských skupin. Uvedla, že se nejedná 
o kritiku konceptu dětských skupin, nicméně že je třeba podporovat i další nástroje 
podporující rovnost žen a mužů a intervence v rámci OP Z by tedy měly směřovat také 
k podpoře dalších opatření.  

5) Informace o přípravě navazující strategie pro rovnost žen a mužů na léta 2020+ 

Bod byl odložen na příští jednání skupiny.  

6) Různá 

Proběhla diskuze k dětským skupinám.   

Shrnutí úkolů pro Sekretariát a členky a členy Výboru:  

1. Ve spolupráci s Českou ženskou lobby zpracovat usnesení Výboru, ve kterém bude 
artikulována potřeba odstraňování bariér při rozhodování o zakládání rodiny („podpora 
porodnosti“) 

    Zodpovídá: Sekretariát 

    Termín: Usnesení by mělo být prezentováno na jednání Rady vlády pro rovnost žen 
a mužů, 31. 10. 2019 

 

Zapsala: Tereza Zvolská 

Schválila: Rut Kolínská 


