Zápis z 1. jednání Odborné komise pro rodinnou politiku konaného dne 13. ledna 2015
Místo zasedání: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, Praha,
zasedací místnost „Klub“
Čas zasedání: 8:30 - 11:00
Přítomné členky a členové Odborné komise:
Jméno

Organizace

1.

PhDr. Marie Čermáková

SOÚ AV ČR

2.

Mgr. Radka Dudová, Ph.D.

SOÚ AV ČR

3.

Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D .

SOÚ AV ČR

4.

PhDr. Hana Hašková, Ph.D.,

SOÚ AV ČR

5.

Doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.,

MU Brno

6.

Klára Kalíšková, M.A.,

CERGE

7.

RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.,

PF UK

8.

PhDr. V. Kuchařová, CSc.

VÚPSV

9.

RNDr. Tomáš Kučera, CSc.

PF UK

10. Prof. PhDr. L. Rabušic, CSc.
11. Prof. PhDr. Steven Saxonberg, Ph.D.

MU Brno

12. Mgr. Linda Sokačová
13. Prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

Alternativa 50+

14. Mgr. Michal Uhl
15. Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová

sociolog

16.

MPSV
politiku/ Nám. ministryně pro ochranu práv

MU Brno
VŠE

MPSV / Nám. ministryně pro soc. a rod.

Mgr. Jana Hanzlíková

dětí a soc. začleňování

Omluvení členové Pracovní skupiny:
Jméno

Organizace

1.

Mgr. Kateřina Jirková

MPSV / Odbor sociální a rodinné politiky

2.

Prof. PhDr. T. Sirovátka, CSc.

MU Brno

3.

Prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.,

4.

Aleš Chmelař, M.Sc.

ČSÚ
ekonom

Sekretariát Odborné komise:
Mgr. Martina Štýbrová email: martina.stybrova@mpsv.cz / tel. 221 922 328
Mgr. Lydie Keprová
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Hosté:
Mgr. Michaela Marksová
JUDr. Michaela Kepková
Mgr. Jiřina Pipková
Mgr. Hana Jamrichová

Ministryně práce a sociálních věcí
VO Odd. nepojistných sociálních a rodinných dávek
VO Odd. koncepce rodinné politiky
VO Odd. ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče

1. Zahájení
V úvodu setkání uvedla paní ministryně M. Marksová svou vizi přiblížit rodinnou politiku
(dále „RP“) západoevropským zemím. Následně se členové a členky Odborné komise pro
prorodinnou politiku (dále jen „Komise“) představili a předsedkyně M. Čermáková je
seznámila s programem jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení – Úvodní slovo paní ministryně
Představení členů Komise
Prezentace o rodinné politice v ČR, směřování Komise
Diskuse k tématu, návrh na stanovení pracovních skupin
Stanovení úkolů a návrh dalšího setkání
Závěr

2. Prezentace Z. Jentschke Stőcklové: Rodinná politika v ČR
Z. Jentschke Stőcklová představila situaci rodinné politiky v ČR (viz příloha Rodinná politika
2004 – 2015). Byly uvedeny nerealizované aktivity v oblasti RP, které mohou sloužit jako
inspirace pro Komisi. Jedním z cílů pracovní skupiny by dle Z. Jentschke Stőcklové mohl být
také návrh systému koordinace ministerstev v oblasti RP, dále bylo dáno k úvaze, že na
vládní úrovni neexistuje výbor pro RP.
V prezentaci v části Vize 2015+ náměstkyně Z. Jentschke Stőcklová uvedla zejména: zvýšení
flexibility pracovních úvazků (podpora firem), zavedení systémového plánování RP na úrovni
obcí a krajů, zvýšení počtu sociálních pracovníků, kteří by pomohli zajistit prevenci sociálního
ohrožení a práci s ohroženými rodinami1 a účelný sběr dat ČSÚ v oblasti rodiny.
Témata, která může MPSV prezentovat Komisi:





výstupy důchodové komise (např. témata jako péče o osobu blízkou, solidarita,
společné zdanění apod.)
koncept sociálního bydlení
výsledky projektu „Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě“
Návrh věcného záměru zákona o zálohovaném výživném

1

Bylo uvedeno, že v minulém roce se podařilo zakotvit dotační titul pro obce určený na sociální práce
s alokovanou částkou 250 mil., nicméně potřeba by bylo cca 2 miliardy.
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3. Diskuze
Byla diskutována jednotlivá opatření RP a jejich možnosti – otcovská dovolená, flexibilní
úvazky, nárok na MŠ od dvou let, zhodnocení čerpání peněžité pomoci v mateřství vzhledem
k OSVČ a studentům apod. (L. Sokačová, H. Hašková, R. Dudová).
T. Kučera uvedl, že je nutno celou činnost Komise zarámovat, dává k zamyšlení, zda nám
opravdu chybí na vládní úrovni Výbor pro RP nebo spíše Propopulační komise, která by
sdružovala různá témata dotýkající se RP jako je například imigrační politika apod.

4. Struktura Komise
Působnost a cíl komise = podpora a součinnost při zpracování Zprávy o rodině, včetně
konceptu podpory rodin v ČR. Problémem je nejednotnost názorů na RP, hledání politické
shody bude klíčové. Z tohoto důvodu budou nejprve témata řešena v rámci Komise a
následně budou přizváni další aktéři jako zástupci klíčových ministerstev, zástupci státní
správy (kraje), odbory, zaměstnavatelé a nakonec i političtí zástupci. Komise je ustanovena
jako odborná, spolupracovat bude úzce s MPSV.
Podmínky fungování komise
1) přípravný plán práce a případný plán výstupů pro 2015 → předsedkyně upřesnila, že
nejprve musí MPSV specifikovat, jaké jsou priority a na co se zaměřit. Prezentace
ukázala velké spektrum problémů a je nutné soustředit se na určité cíle.
2) stanovení hlavních témat a priority → stanoví členové Komise. Půjde o vybrané části
RP, které členové považují za problematické ve společnosti. Otázka rozdělení se do
Pracovních skupin (základní představa 3 skupin, členství není pevně dané, delegace
problémů na vedoucí skupin). Rozdělení bude ještě diskutováno, neboť je obava, že
by se Komise mohla tematicky příliš roztříštit. M. Čermáková uvedla, že první půl rok
by bylo vhodné pracovat společně a upřesnit priority a témata RP.
3) konec roku 2015 je směrodatný pro předání výstupů MPSV
4) určení harmonogramu setkání a cyklu práce Odborné komise (popř. Pracovních
skupin) → určí členové Komise
5) zajištění finančního a organizačního zázemí Komise → zodpovídá předsedkyně
6) jednací řád, statut a mandát komise → Připraví MPSV, členové dostanou k diskusi
7) předsedkyně → převezme odpovědnost za výsledek práce Komise, má zejména
koordinační a organizační roli, ale bude přispívat i svou odborností k práci Komise
8) s veřejností bude komunikovat výhradně předsedkyně Komise, následně ministryně a
náměstkyně Z. Jentschke Stőcklová
9) Komise může navrhovat opatření s dopadem na státní rozpočet (pokud bude
opatření uznáno jako vhodné a potřebné, bude zde vůle jej prosadit)
10) pravidlo nepoužívání „zabijácké fráze“ při diskusi Komise
11) definovat si pole působnosti → určí členové Komise
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12) v případě proplácení cestovného je nutné se obracet na Sekretariát Komise.
Komise diskutovala svůj název, neboť termín „prorodinná politika“ se může zdát zavádějící.
Jako neutrální název bylo zvoleno „Odborná komise pro rodinnou politiku“. Návrh na změnu
názvu byl schválen.
Následně byla otevřena otázka o zaměření a cílech Komise. M. Čermáková sdělila, že Komise
si musí vydefinovat i zadání práce dle problémů v české společnosti dotýkajících se rodinné
politiky. Existují určité uzlové body, které lze definovat jako: období zakládání rodiny, malé
děti, senioři aj. Uzlové body si každý člen promyslí a uvede v emailu s dalšími informacemi
(viz dále bod č. 5 Stanovení úkolů na příští jednání).
Pokračovala širší diskuse o poslání Komise a o definici RP (zejména L. Rabušic), funkci státu a
rodiny, krizi sociálního státu (zejména T. Kučera) a současných ekonomických i
společenských podmínkách ovlivňující rodinu a RP.
J. Hanzlíková doplnila, že některá témata jsou upravena v akčních plánech a strategiích,
např. péče o starší členy v Národním akčním plánu podporujícím pozitivní stárnutí pro
období 2013 až 2017.
Následovala diskuse, zda má být vytvořena zpráva nebo koncepce, zda lze zpracovávat
opatření bez zprávy. J. Kocourková doplňuje, že by bylo vhodné vytvořit Zprávu o rodině
(proměna rodiny po 10letém období), na kterou by navazovala koncepce. Z. Jentschke
Stőcklová upozornila na krátký časový úsek, kdy je nutné vytvořit opatření, chceme-li je
prosadit. Legislativní proces zabere jeden rok.
Diskutováno, zda Zprávu o rodině zpracují pracovníci oddělení Koncepce RP nebo členové.
Podle Z. Jentschke Stőcklové by Komise měla pracovat obdobně jako NERV a vytvořit určitá
doporučení. J. Pipková a V. Kuchařová doplnily, že Zprávu o rodině, 2004, připravili experti a
MPSV pouze administrovalo, zatímco koncepce zpracovává většinou MPSV samo ve
spolupráci s experty. Podle M. Čermákové je zpracování Zprávy časově náročné, nicméně
bude jí zapotřebí – bude nutné stanovit, jaké materiály bude Komise potřebovat a kdo je
bude vytvářet.

5. Stanovení úkolů a termínů na příští jednání
Pro členy a členky
1. Stručné stanovení hlavních témat a priorit → promyslet a zaslat emailem:
a. osobní a pracovní profil
b. kontakt
c. okruh tematických oblastí (uzlových bodů) dle uvážení jednotlivých členů a
jejich profesních zájmů
d. záměry a představy rámce RP, na kterých by se chtěli členové podílet (lépe
širší okruh, který se následně zúží)
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2.
3.
4.

5.

e. případný návrh na rozdělení na Pracovní skupiny dle témat
f. vyjádření zájmu o vedení pracovní skupiny, návrh členů
g. k informaci uvést případná členství v jiných komisích, pracovních skupinách,
výborech a dalších orgánech, které by mohly tematicky souviset s činností
Odborné komise pro rodinnou politiku.
Termín: do čtvrtka 22. 1. 2015, na email martina.stybrova@mpsv.cz
Stanovení harmonogramu setkání a cyklu práce Komise (Pracovních skupin)
Termín: příští jednání
Definovat pole působnosti Komise
Termín: příští jednání
Stanovení data příštího jednání v druhé polovině února (zatím byl dohodnut čas
9:15, termín nejlépe před 23. únorem)
Termín: členové budou osloveni emailem s návrhem termínu do 26. 1. 2015
Zaslané podklady od členů budou zpracovány paní předsedkyní
Termín: do příštího jednání.

Pro sekretariát / MPSV
1. Zpracovat přípravný plán práce z hlediska krátkodobých, střednědobých a
dlouhodobých cílů a plán výstupů pro 2015
Termín: do příštího jednání.
2. Připravit Jednací řád, Statut a Mandát Komise
Termín: do příštího jednání.
3. Zaslat přehled koncepčních materiálů MPSV a materiály prezentované na jednání
13. 1. 2015
Termín: do 19. 1. 2015
4. Přehled agend a materiálů vztahujícím se k činnosti Komise ← bude zpracováno na
základě bližšího vymezení rámce činnosti Komise
Termín: bude upřesněn
5. Zaslat Návrh věcného záměru zákona o zálohovaném výživném členům
k připomínkám
Termín: bude upřesněn
6. Připravit postupně pro jednání Komise prezentace z výstupů Důchodové komise a
Komise pro sociální bydlení.
Termín: průběžně

V Praze dne 14. ledna 2015

Zapsala: Martina Štýbrová

Zasláno všem členům a členkám Odborné komise dne: 16. 1. 2015
Počet příloh zápisu: 8
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