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Základní informace

www.mpsv.cz

• Koncepci rodinné politiky připravuje MPSV

ve spolupráci s Odbornou komisí pro rodinnou

politiku

• Strategický dokument rozvoje rodinné politiky

na příštích pět let

• V tomto roce bude předložena ke schválení vládě



Základní principy a východiska

www.mpsv.cz

• Vytvoření udržitelného systému rodinné politiky

s těmito základními cíli:

– Blaho dítěte

– Rovnost žen a mužů

– Slaďování pracovního a rodinného života

– Mezigenerační solidarita

• Klíčovým principem Koncepce je možnost svobodné

volby

– ČR, v rozporu s trendy zemí OECD, zaostává

v podpoře služeb pro rodiny → Koncepce

se proto soustředí na rozvoj služeb



Struktura koncepce

www.mpsv.cz

• Re-vize rodinné politiky

• Demografické trendy

o Trend č. 1 Pokles porodnosti

o Trend č. 2 Stárnutí populace

o Trend č. 3 Změna struktury rodin

• Socioekonomická situace

o Trend č. 4 Různá zaměstnanost dle pohlaví

a věku

o Trend č. 5 Zvyšující se chudoba rodin



Struktura koncepce

www.mpsv.cz

• Co rodiny potřebují → navrhovaná opatření

– Nyní 24 opatření reagujících na výše zmíněné trendy

– Odpovídají tomu, co lidé žádají (viz průzkum Trendy

Česka, TNS Aisa pro ČT, 2016)

– Velká část se již realizuje nebo je v procesu přípravy

(nárok na místo v MŠ od 2 let…)

• Finanční dopady navrhovaných opatření

– Budou doplněné po kulatých stolech



Co rodiny potřebují

www.mpsv.cz

• Veřejné služby

– Dostupné bydlení pro rodiny s dětmi a seniory,

standard kvality předškolních zařízení, garance míst

v MŠ, zavedení mikrojeslí, zvýšení dostupnosti

školních družin, podpora služeb primární prevence

• legislativní úprava + navýšení dotačního programu

• Flexibilní formy práce

– Zkrácení pracovního týdne při zachování mzdy,

finanční bonifikace pro zaměstnavatele, legislativní

úpravy zákoníku práce, výpočet minimálního

vyměřovacího základu



Co rodiny potřebují

www.mpsv.cz

• Finanční podpora

– Zrušení slevy na manžela/manželku, vyšší mateřská

a rodičovská, zavedení plošných přídavků na dítě,

univerzálního porodného, voucherového systému

na služby, zálohovaného výživného, snížení rozdílů

v odměňování dle pohlaví

• Ocenění péče

– Zavedení dlouhodobého ošetřovného, posílení

postavení neformálních pečujících, podpora služeb

pro domácnost

• Svobodná volba reprodukce

– Dostupnost asistované reprodukce, finanční

dostupnost antikoncepce, důstojné porody



www.mpsv.cz

Děkuji Vám za pozornost.


