Zápis ze 3. jednání Odborné komise pro rodinnou politiku konaného dne 8. dubna 2015
Místo zasedání: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2, zasedací
místnost č. 402
Čas zasedání: 13:00 – 16:00
Přítomné členky a členové Odborné komise:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jméno

Organizace

PhDr. Marie Čermáková

SOÚ AV ČR

Mgr. Radka Dudová, Ph.D.

SOÚ AV ČR

Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D .

SOÚ AV ČR

PhDr. Hana Hašková, Ph.D.

SOÚ AV ČR

Mgr. Dalibor Holý

ČSÚ

Aleš Chmelař, M.Sc.

Úřad vlády

Doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

MU Brno

Mgr. Kateřina Jirková

MPSV / Odbor sociální a rodinné politiky

Klára Kalíšková, M.A.

CERGE

RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.

PřF UK

PhDr. Věra Kuchařová, CSc.

VÚPSV

Mgr. Marta Miklušáková

MPSV / Odbor ochrany práv dětí

Mgr. Michal Uhl

sociolog

Omluvení členové Odborné komise:
Jméno

Organizace

Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová

MPSV / Nám. ministryně pro soc. a rod. politiku

2.

RNDr. Tomáš Kučera, CSc.

PřF UK

3.

Prof. PhDr. L. Rabušic, CSc.

MU Brno

4.

Prof. PhDr. Steven Saxonberg, Ph.D.

MU Brno

5.

Mgr. Linda Sokačová

Alternativa 50+

6.

Prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

VŠE

1.

1

Sekretariát Odborné komise:
Mgr. Kateřina Linková

Odd. koncepce rodinné politiky

Hosté:
Mgr. Jiřina Pipková
Mgr. Martina Štýbrová

VO Odd. koncepce rodinné politiky
Odd. koncepce rodinné politiky

1. Zahájení a schválení programu jednání Odborné komise pro rodinnou
politiku (dále jen „Komise“)
Program jednání:
1. Zahájení
2. Aktuální rámec mandátu a očekávání práce a výstupů Komise
3. Projednání harmonogramu práce a výstupů Komise
4. Projednání cílů Komise na základě zpracování stěžejních okruhů vyplývajících z
mandátu
5. Prezentace V. Kuchařové: Nové formy denní péče v České republice (cca 15 min +
diskuze)
6. Prezentace K. Kalíškové: „Chudoba, nerovnost a sociální systém v České republice“,
projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. (cca 15 min + diskuze)
7. Projednání rozdělení členů na do pracovních skupin / do týmů k jednotlivým cílům
-

projednání ustanovení vedoucích pracovních skupin

-

projednání organizace a frekvence jednání Komise i jednotlivých pracovních
skupin

8. Stanovení úkolů a termínu příštího setkání
9. Různé

2. Projednání aktuálního rámce mandátu a harmonogramu výstupů Komise
Předsedkyně Komise M. Čermáková připomněla rámec mandátu a shrnula, co se od Komise
očekává:
o návrhy konkrétních opatření do září 2015
 toto je prioritní, je nutné předložit takové návrhy, které mají šanci uplatnit se v praxi;
o je nezbytné zadat teze Zprávy o rodině do konce 2015
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 zde je představa spolupráce s VÚPSV, v.v.i., Komise by zadala strukturu a teze;
o dále zpracovat Koncepci podpory rodin v ČR pro Vládu, leden 2016
o sekretariát ve spolupráci s předsedkyní zpracuje roční Zprávy o činnosti, které Komise
bude připomínkovat.
Bylo také řečeno, že ačkoli by bylo z hlediska postupu práce ideální nejprve podrobně
diskutovat a vytvořit podklady a potom připravit koncepční dokument, na jehož podkladě by
byla legislativně rozpracována jednotlivá opatření, z časových důvodů toto není možné,
Komise musí začít pracovat okamžitě a to paralelně na více výstupech.
Komise se bude nadále scházet jako celek, zároveň ale začne pracovat v menších pracovních
týmech, do kterých bude možno přizvat další experty.
K formálnímu zpracování Komisí předložených návrhů: jednotlivé pracovní týmy by měly
pracovat na podobné úrovni podrobnosti, zároveň je nutné určit, jakou mají mít předkládané
materiály podobu a kdo bude navrhovaná opatření rozpracovávat. MPSV bude v tomto
maximálně spolupracovat, nejdůležitější však bude věcné zdůvodnění, což by mělo být právě
úkolem Komise. Bylo slíbeno, že sekretariát zašle příklad věcného záměru zákona pro
představu, v jaké podobě bude nutné navrhovaná opatření do budoucna zpracovávat.
K otázce financování budoucích opatření: Komise bude navrhovat „ideální“ opatření, za
kterými si bude stát, neměla by se limitovat ekonomickým diskurzem. Je dobré zamyslet se
nad tím, jaké jsou náklady, zároveň je však lze hledat z ekonomického hlediska podpůrné
argumenty – např. vyšší porodnost, vyšší zaměstnanost žen, vyšší odvody apod.

3. Prezentace V. Kuchařové a K. Kalíškové
Následovala prezentace Věry Kuchařové, ve které představila projekt „Nové formy denní
péče“, realizovaný VÚPSV, v.v.i. Zaměřila se především na možnou inspiraci z francouzského
systému. Jeho výhody spatřuje v ucelenosti, koncepčnosti a také v lepší kontrole
poskytovaných služeb.
Další prezentaci měla Klára Kalíšková na téma „Chudoba, nerovnost a sociální systém
v České republice“, ve které představila výzkum, který dělá s kolegy z CERGE-EI v rámci
projektu Národohospodářského ústavu financovaný TA ČR. Šlo především o vliv různých typů
příjmů, včetně sociálních dávek, a naopak daňového systému na ohrožení chudobou.

4. Projednání rozdělení pracovních skupin
Předpokladem další práce Komise bude rozdělení členů do pěti skupin – okruhy jsou již
vymezeny na základě zaslaných úkolů z minula, ale skupiny mají vysokou autonomii, co se
týče úpravy zadání/mandátu:
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1. Péče o děti / služby pro rodiny
2. Péče o závislé seniory
3. Podpora kombinace práce a péče
4. Ekonomické postavení rodin
5. Podpora rodin na úrovni krajů a obcí
Bylo ujednáno, že členové se rozdělí do skupin podle svého uvážení, je možné pracovat i ve
více než jedné skupině, záleží na časových možnostech. Skupina si na prvním společném
jednání určí vedoucího/vedoucí a vytvoří cíle, zadání, úkoly, harmonogram, s čímž seznámí
ostatní pracovní skupiny, aby všichni věděli, co se dělá.
Vyvstala diskuze ohledně páté pracovní skupiny, zda by nestačilo řešit připravovaná opatření
pouze v rámci prvních 4 skupin (M. Uhl). Podle K. Kalíškové to není práce pro tuto Komisi,
stačilo by konzultovat výstupy prvních 4 skupin a otázku regionů rozvinout později. Také
podle A Chmelaře je 5. skupina vlastně vymezená oblastí aplikace ne obsahem. Debatu
nakonec uzavřela předsedkyně s tím, že pátá skupina zatím zůstane v návrzích zachována,
může začít pracovat později.

5. Termín dalšího jednání + stanovení úkolů
Členové a členky:
-

rozdělí se do pracovních skupin (sekretariát zašle přístup do online aplikace)

Sekretariát:
-

zajistí termín příštího setkání pokud možno tak, aby mohla být přítomná paní
ministryně

-

Zaslat členům a členkám vzory věcných tezí a věcného návrhu zákona

V Praze dne 10. dubna 2015

Zapsala: Kateřina Linková

Zasláno všem členům a členkám Odborné komise dne: 15. dubna 2015
Počet příloh zápisu:
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