Zápis z jednání Odborné komise pro rodinnou politiku konaného dne 14. května 2015
Místo zasedání: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2, zasedací
místnost Klub
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.
14.
15.
16.
17.

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. Tomáš Kučera, CSc.

PřF UK

RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.

PřF UK

PhDr. Věra Kuchařová, CSc.

VÚPSV

Mgr. Marta Miklušáková

MPSV / Odbor ochrany práv dětí

Mgr. Linda Sokačová

Alternativa 50+

Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová

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

Mgr. Michal Uhl

Sociolog

Prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

VŠE

Omluvení členové Odborné komise:
Jméno

Organizace

1.

Prof. PhDr. L. Rabušic, CSc.

MU Brno

2.

Prof. PhDr. Steven Saxonberg, Ph.D.

MU Brno
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Sekretariát Odborné komise:
Mgr. Kateřina Linková

Odd. koncepce rodinné politiky

Hosté:
Mgr. Michaela Marksová
Mgr. Jiřina Pipková
Mgr. Martina Štýbrová
Ing. Jana Ryšánková
Mgr. Marta Koucká
Bc. Jiří Vaněk
Mgr. Klára Laurenčíková

Ministryně MPSV
VO Odd. koncepce rodinné politiky
Odd. koncepce rodinné politiky
VO Odd. politiky stárnutí
Odd. politiky stárnutí
Odd. tiskové
Odd. poradců

1. Zahájení a schválení programu jednání Odborné komise pro rodinnou
politiku (dále jen „Komise“)
Předsedkyně M. Čermáková uvítala přítomné a představila program jednání, který byl
následně bez námitek schválen.
Program jednání:
1. Úvodní slovo předsedkyně – shrnutí dosavadního pokroku, připomenutí priorit, nástin
dalšího postupu
2. Slovo ministryně
3. Odborná komise na webu MPSV – obsah záložek, kontrola, připomínky
4. Práce ve skupinách (zajištěny další prostory) – určení vedoucích / mluvčích, určení
priorit jednotlivých týmů … cca 1 hodina
5. Představení vedoucích, prezentace pracovních skupin navzájem
6. Stanovení úkolů a termínu příštího setkání
7. Různé

2. Shrnutí dosavadního pokroku, připomenutí priorit, nástin dalšího postupu,
představení Komise na webu
M. Čermáková si vzala slovo a krátce shrnula dosavadní stav práce Komise. Připomněla, že
jde již o čtvrté jednání, dále ocenila, jak se členové a členky rozdělili do pracovních skupin.
Toto rozdělení pracovních skupin navazuje na rozvržení pracovních úkolů a práce skupin
bude vyplývat z již projednaného harmonogramu.
Sekretariát a předsedkyně se zavázaly zajistit pracovní týmy organizačně.
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K. Linková za sekretariát krátce představila web – Odborná komise pro rodinnou politiku má
svoji záložku v sekci „Rodina a ochrana práv dětí“ na webu MPSV. Zatím tam jsou
nejzákladnější informace, seznam členů a zápisy, postupně bude materiálů přibývat – např.
do složky „pracovní materiály“, která je určena ke sdílení studií a analýz ke zpracovávaným
tématům.

3. Rozdělení – práce ve skupinách
Přehození pořadí bodů programu z organizačních důvodů, M. Čermáková rozdělila Komisi do
pracovních skupin s následujícími úkoly:
-

zvolit vedoucího a mluvčího (jedna nebo dvě osoby)

-

dohodnout se jak se bude skupina scházet – kde, jaké potřebuje zajištění, nebo zda bude
pracovat přes email, také by se měl dohodnout termín první schůzky

-

mohou se již zaměřit na vymezení problémových okruhů

4. Vystoupení paní ministryně + diskuze
M. Čermáková přivítala paní ministryni M. Marksovou a předala jí slovo.
M. Marksová se na základě témat navržených Komisí rozhodla prezentovat několik opatření,
na kterých by měla přednostní zájem, protože jde o opatření, která se dají zavést v poměrně
krátké době. Zároveň jde podle M. Marksové o opatření, ke kterým už opravdu nastal čas a
stojí za to zkusit je prosadit. Jde o tato opatření:
-

otcovská

-

úpravy dávky rodičovského příspěvku


možnost vyčerpání celého objemu dávky během jednoho roku



zrušení omezení pobytu dítěte v zařízení předškolní péče v souvislosti s čerpáním
rodičovského příspěvku



narovnání podmínek délky volby čerpání RP pro nezaměstnané, studentky a
OSVČ, kterým nelze stanovit denní vyměřovací základ

-

úprava ošetřovatelské péče

-

dostupná péče o děti do 3 let (ve spolupráci s MŠMT)

Následně byla otevřena diskuze.
L. Sokačová podpořila návrh úprav RP i pro nezaměstnané, protože v roce 2008 došlo ke
zkrácení podpůrčí ochranné lhůty. Bylo by dobré, aby se zrušila alespoň povinnost padat do
čtyřletého čerpání rodičovského příspěvku. Dříve byla ochranná lhůta i na úřadu práce.
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M. Uhl si chtěl vyjasnit, jaký vztah mají uvedená opatření k práci pracovních skupin a jak
postupovat v případě drobných odchylek. M. Marksová odpověděla, že navržená opatření je
třeba diskutovat a připomínkovat, ráda by tato opatření prezentovala do konce června – ne
nutně v dokonale propracované verzi, ale chtěla by mít připravené alespoň ideje. Proto byla
stanovena lhůta k připomínkám do 10. června.
M. Čermáková poukázala na to, aby se studentky, nezaměstnané a OSVČ nedávaly
dohromady, tyto skupiny je nutné rozhodně rozdělit a specifikovat zvlášť. Upravit podmínky
pro OSVČ, upravit podmínky pro nezaměstnané, upravit podmínky pro studentky. L.
Sokačová reagovala, že to jistě nejsou stejné skupiny, zatím se o nich hovoří dohromady
proto, že jsou všechny z toho systému vyjmuté.
Byl připomenut problém druhého a třetího těhotenství.
R. Jahoda navrhl, že by bylo možné definovat minimální denní vyměřovací základ přes
minimální mzdu – rozpočtově. Podle K. Jirkové by šlo o větší zásah do konstrukce toho, jak je
to legislativně napsané, a těžko by se to provádělo jako rychle proveditelné opatření. Pokud
půjde jen o současnou úpravu RP, může to být krátkodobě proveditelné opatření, tj. je
možnost stihnout do poloviny 2016. Čerpání RP pro osoby, u kterých nelze stanovit denní
vyměřovací základ by se změnilo na částku až 7600,-, anebo by mohly čerpat do 4 let věku
dítěte.
V. Kuchařovou zajímalo, jak postupovat v případě, že se navrhovaná opatření týkají gesce
jiných ministerstev – např. v případě pracovní skupiny k péči o děti MŠMT. Bude nutné zjistit,
s kým jednat.
D. Holý se zajímal, jaké kroky ministerstvo podniká v otázce daňového zvýhodnění
flexibilních forem práce. Zároveň vyjádřil obavu, aby se to nezneužívalo. M. Marksová
odpověděla, že je připraven návrh, který psali lidé z úřadu práce.
J. Kocourková ocenila všechna připravovaná opatření, zdají se jí však všechna pouze
technického rázu, ptá se proto, zda je zde opravdu politicky možné prosadit nějaké zvýšení
podpory, ne jen tato narovnání nesrovnalostí. M. Marksová vyjádřila souhlas s tím, že toto
jsou pouze krátkodobá narovnání, a potvrdila, že dlouhodobě by ráda zvýšila podporu rodin.
T. Kučera to podpořil s tím, že z demografického hlediska se bude snižovat počet
potenciálních matek, takže by bylo možné navýšit podporu, aniž by to znamenalo zvýšení
objemu financí na podporu celkově. J. Kocourková připomněla jako dobré opatření na
podporu rození druhých dětí vrácení druhého porodného.
M. Čermáková zopakovala, na čem se usnesla Komise již minule: neměli bychom se nechat
omezovat finančními omezeními, na druhou stranu návrhy by neměly být nereálné. Podpora
rodin by se měla zlepšovat – musí být cílená a mělo by se investovat více peněz. M.
Marksová souhlasila s tím, že se nelze omezovat financemi. Je možné prezentovat ideály,
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říct, co chceme, protože to úspěšně funguje jinde atp. Je možné, že to potom neprojde, ale je
zde vůle to zkusit.

5. Prezentace výsledků práce skupin
1. Péče o děti
- Vedoucím M. Uhl
- Naplánováno setkání v prvním týdnu v červnu, vymezené tři první okruhy, kterým se
bude skupina věnovat
2. Péče o seniory
- Vedoucí R. Dudová
- Skupina se dohodla na využití expertiz zvenku, téma si rozdělila na oblast formální a
oblast neformální péče. Neformální péči zatím vnímají jako lépe uchopitelnou
(příspěvek na péči, pečovatelská dovolená), ale nutné bude řešit obojí. V oblasti
formální péče je nutné promyslet propojení zdravotní a sociální péče, nutné zapojit
obce a komunity, spolupráce s ministerstvem zdravotnictví
- Se skupinou budou spolupracovat J. Ryšánková a M. Koucká z Oddělení politiky
stárnutí MPSV
- Schůzka naplánována na 26. 5. v 14:00
Z. Jentschke Stöckelová krátce vysvětlila organizační změny, ke kterým na MPSV došlo od 1.
5. 2015. K. Jirková nyní vede Odbor nepojistných sociálních a rodinných dávek. Zastupující
ředitelkou Odboru 21 (Odboru rodinné politiky a politiky stárnutí) je nyní J. Pipková. Zároveň
je zde zahrnuto nové oddělení politiky stárnutí, které vede J. Ryšánková.
3. Podpora kombinace práce a péče + Ekonomické postavení rodin
- Vedoucí D. Holý
- 3. a 4. skupina se spojily dohromady – mnoho společných témat
- Schůzka bude dohodnuta na konec května
- Budou vytvořeny menší týmy, zatím se rýsují tyto:
o Flexibilní formy zaměstnávání (L. Formánková, H. Hašková)
o Ekonomický tým (R. Jahoda, K. Kalíšková)
o Dovolené a podpory
o Podpora rodin s vícerčaty
M. Čermáková vyjádřila spokojenost s prací skupin a shrnula výsledky jednání (viz dále
stanovení úkolů). Do konce června by se měla sejít celá Komise: stanoveno na čtvrtek 18. 6. v
12:00.
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6. Různé
D. Holý v souvislosti se zveřejňováním studií na webu připomněl seznam studií a podkladů,
který dostali členové a členky Komise již dříve.
M. Čermáková krátce informovala o schůzce s panem profesorem M. Potůčkem, který vede
Důchodovou komisi. M. Potůček má zájem, aby důchodová komise spolupracovala
s Odbornou komisí pro rodinnou politiku, což M. Čermáková vítá. Bylo slíbeno, že M. Potůček
může být přizvaný na podzim, až budou připravené první materiály.

7. Termín dalšího jednání + stanovení úkolů
Termíny:
Pracovní skupina 1: 1. 6. v 14:00
Pracovní skupina 2: 26. 5. v 14:00, MPSV
Pracovní skupina 3 + 4: koncem května, MPSV
Odborná komise jako celek: 18. 6. v 12:00, MPSV, zasedací místnost Klub
Členové a členky:
-

Do 10. 6. zaslat připomínky k podkladům vztahujícím se k opatřením rodinné politiky,
která by se dala provést v krátké době

-

Sejít se v jednotlivých pracovních skupinách (celkem tři) a vymezit si témata, na která se
zaměří, stanovit harmonogram a plán dalších setkání – do 10. 6.

-

V pracovních skupinách nastavit jednoduchý informační režim:


schůzky eviduje a zajišťuje sekretariát



jednoduchý zápis schůzky je nutný – formát zápisu dodá sekretariát



K. Linková se zúčastňuje schůzek na vyžádání a pak provede zápis, pokud o účast
nepožádají, zajišťují zápis pracovní skupiny samy

Sekretariát:
-

zajistit organizačně výše zmíněná jednání – tj. místnost, techniku, občerstvení, na
vyžádání pak zápis

V Praze dne 19. května 2015

Zapsala: Kateřina Linková

Zasláno všem členům a členkám Odborné komise dne: 20. května 2015
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