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Anotace
Bakalářská práce „Regionální rodinná politika v ČR“ pojednává o stavu a vývoji rodinné 

politiky na úrovni krajů a obcí v České republice od května 2006 do května 2007. 

Historickým vývojem rodinné politiky na území našeho státu odůvodňuje její současný 

stav, který se zaměřuje zejména na podporu nízkopříjmových rodin a rodin v určité 

specifické a nepříznivé životní situaci. Zároveň poukazuje na realizované i chystané 

reformy zaměřující se na podporu zdravé a fungující rodiny.

Práce dále poukazuje na skutečnost, že česká rodinná politika je institucionálně zajištěna a 

rozvíjena pouze z centrální úrovně. Odbor rodinné politiky a rovnosti žen a mužů 

Ministerstva práce a sociálních věcí zřídil pracovní skupinu pro Regionální rodinnou 

politiku sestavenou ze zástupců jednotlivých krajů, kteří se pokusí o koncepční zajištění a 

rovněž realizaci řady opatření rodinné politiky na úrovni krajů a obcí. Některé kraje již 

s tímto úkonem započaly a čerpají inspiraci v sousedním Rakousku a Německu. Mezi 

realizovaná a chystaná opatření patří projekty „Rodinné pasy“, audit a soutěž „Obec 

příznivá rodině“ a „Podnik příznivý rodině“ a „Rodinné kompetence“. Kraje dále provádějí 

komunitní plánování, týkající se však pouze sociálních služeb. Řeší se proto možnost 

začlenit do tohoto plánování rovněž služby pro rodinu.

Vzhledem k vystřídání dvou odlišně ideově orientovaných vládních stran a mezitím 

dlouhému bezvládí, a tudíž i nespecifikovanému směřování, nedošlo v průběhu 

sledovaného období téměř k žádnému rozvoji regionální rodinné politiky. Nicméně 

požadavky současné vlády jsou konkrétní a rovněž lze využít již načerpaných zkušeností 

některých krajů.

Annotation
The Baccalaurean thesis „Regional family policy in Czech republic“ deals with the state and 

progress in family policy at the level o f countries and communities in Czech republic since 

May 2006 till May 2007. It concerns the present state o f Czech family policy, which is 

affected by its historical process and focuses on supporting of low-income families and those, 

which are standing in some specific and uneasy situation. It also presents the already realized
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and on-coming reforms supposed to help the well-working and “healthy” families.

The thesis points out that Czech family policy has an institutional background and is evolved 

centrally only. The Department for Family Policy and Gender Equality o f the Ministry of 

Labour and Social Affairs has established a regional family policy workgroup containing 

delegates of each Czech country that should prepare and put in action some new 

improvements and projects in family policy at their level. A few countries already have 

started this project and inspired themselves with the Austrian and German example. The 

projects being prepared and working also include these: “Family Passports”, the audit and 

competition “Family-friendly Community”, “Family-friendly Company“ and “Family 

Competences”. In addition, countries practise the Community Planning, which is however 

specialized in social services only. Therefore, there are also tendencies to put family services 

into consideration, too.

Thanks to a long time without functional government and the two main parties being 

diametrically differently oriented, there was no general aim in family policy, so there wasn't 

hardly any progress during the period under consideration. Nevertheless the present 

government has concrete goals and can also profit from the experiences already gained by 

some o f the Czech countries.

Klíčová slova
Rodina, rodinná politika, kraje, obce, regiony, regionální rodinná politika, aktéři rodinné 

politiky, opatření rodinné politiky, nestátní neziskové organizace.

Keywords
Family, family policy, countries, communities, regions, regional family policy, participants 

of family policy, measures o f family policy, non-state non-profit associations.
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1. Úvod
Půlroční praxe v odboru rodinné politiky a rovnosti žen a mužů Ministerstva práce a 

sociálních věcí mě vedla k výběru tématu rodinné politiky na úrovni krajů a obcí, jež je 

v posledních letech vzhledem ke svému stavu považováno za opomíjenou oblast. Na ni 

navazující již  téměř roční pracovní poměr na témž místě mi umožnil hlubší průnik do 

problematiky rodinné politiky, sledování a rovněž zásahy do jejího vývoje. Přesto je třeba 

konstatovat, že regionální rodinná politika v České republice v současnosti téměř 

neexistuje. Popis snah o její realizaci a následný rozvoj budou proto předmětem této práce. 

Historický vývoj rodinné politiky na území České republiky má jistě velký vliv na její 

dnešní podobu. Její současné institucionální zajištění a ideová orientace závisející zejména 

na vládnoucí politické straně udávají směr, kterým se bude ubírat, a cíle, kterých má být 

dosaženo. Decentralizace a opatření regionální rodinné politiky v zahraničí mohou 

posloužit jako inspirace a některé kraje již  čerpají zkušenosti. Na základě těchto 

průkopnických akcí a na základě chystaných i realizovaných státních reforem lze alespoň 

částečně odhadnout budoucí vývoj regionální rodinné politiky. Záleží však na dalším 

politickém uspořádání a především na společnosti samotné, jaký vztah k rodině zaujme 

ona, zda to bude postoj vstřícný.
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2. Cíle, otázky a metody

2.1. Cíle

Hlavním cílem bakalářské práce je stručně načrtnout podobu a proměny regionální 

rodinné politiky od května 2006 do května 2007. 12. července 2006 byl prostřednictvím 

usnesení vlády České republiky č. 854 v rámci Akčního plánu na podporu rodin s dětmi 

vytyčen jako jeden z hlavních cílů v oblasti podpory rodiny rozvoj rodinné politiky na 

úrovni krajů a obcí v letech 2006 -  2009 (www.vlada.cz).

Dílčími cíli práce je zejména:

• stručné shrnutí zavedených a realizovaných opatření na podporu rodiny v České 

republice a možné rozšíření jejich plánování a kooperace z centrální úrovně na 

úroveň regionální.

• rekapitulace vybraných opatření regionální rodinné politiky v zahraničí a následná 

inspirace České republiky či jednotlivých krajů, předávání zkušeností a výměna 

dobré praxe; rovněž případná zavádění těchto opatření na území České republiky či v 

některých jejích částech.

• navržení možných kroků pro další rozvoj regionální rodinné politiky na území České 

republiky a vize dalšího předpokládaného vývoje.

2.2. Otázky

Práce se snaží nalézt odpovědi na následující otázky:

• Jaká je podoba regionální rodinné politiky v České republice? Existuje vůbec?

• Jak je dnešní nastavení a institucionální zajištění rodinné politiky ovlivněno jejím 

historickým vývojem?

• Jaká opatření rodinné politiky na úrovni krajů a obcí existují v zahraničí? Lze se jimi 

inspirovat a činí tak ČR nebo alespoň některé kraje?

• Jaký se do budoucna předpokládá v této oblasti vývoj a co je na jeho podporu 

činěno?

• Zaznamenala regionální rodinná politika během roku nějaký pokrok?

10
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2.3. Metody

Při zpracování práce byly použity následující metody1:

• studium a analýza odborných pramenů (dokumentů, publikací, článků z tisku a 

internetu, zápisů zjednání v rámci činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí);

• pasivní účast na jednáních v rámci činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, 

zejména odboru rodinné politiky a rovnosti žen a mužů;

• aktivní účast na jednáních v rámci činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, 

zejména odboru rodinné politiky a rovnosti žen a mužů, zpracování výstupů 

zjednání;

• tvorba materiálů týkajících se jednotlivých oblastí rodinné politiky, tvorba 

metodického doporučení určeného krajům pro rozvoj rodinné politiky na jejich 

území);

• rozhovor s odborníky v oblasti rodinné politiky.

Pracovní poměr v odboru rodinné politiky a rovnosti žen a mužů Ministerstva práce a sociálních věcí mi poskytl 
řadu zkušeností v této problematice a rovněž možností při shromažďování podkladů.
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3. Rodinná politika v ČR
Vzhledem k neustálému vývoji a četným proměnám rodiny nelze vytvořit 

univerzální, jednoznačnou definici rodinné politiky. Dřívější pojetí rodiny jako trvalého 

soužití manželů vychovávajících děti bylo rozšířeno o řadu nových forem partnerství a 

soužití včetně rodin neúplných. Za rodinnou politiku bývají označovány aktivity státních a 

nestátních subjektů, jejichž cílem je pomáhat rodině (Munková 2007). Rodinná politika 

může být vnímána jako široká škála rozmanitých opatření, která jsou zaměřena na 

optimální fungování rodiny v dané době a společnosti a uskutečňují se na různých 

úrovních za pomoci celé řady subjektů. Tato politika velice výrazně zasahuje a ovlivňuje 

soukromý život občanů i život celé společnosti (Poláková a kol. 2003: str. 74). Proto musí 

být brána za předmět rodinné politiky jak rodina jako instituce, tak i jednotliví členové, 

žijící v této instituci a plnící v ní své specifické role (Wingen 1997 in Poláková a kol. 

2003: str. 75).

Rodinná politika je politikou průřezovou ve smyslu jejího zasahování a působení v 

nejrůznějších oblastech života společnosti. Rozvíjí se v závislosti na dalších společenských 

aktivitách a odvětvích, jako je např. zdravotnictví, školství, bydlení, trh práce, 

demografické trendy apod. Zároveň se týká i soukromých a osobních záležitostí 

jednotlivých individuí. Průřezovost rodinné politiky lze spatřovat rovněž v diferenciaci 

realizačních rovin. Na tvorbě a rozvoji rodinné politiky se v ideálním případě podílí nejen 

stát, ale rovněž instituce na místní a regionální úrovni a dále občanské i tržní subjekty. 

Úkolem této politiky je investice do lidského a sociálního kapitálu, který je utvářen, 

formován a rozvíjen především v rodině a který je pro dnešní postindustriální dobu 

rozhodující. Rodinná politika musí zahrnovat všechny fáze života rodiny s důrazem na 

specifické a často náročné situace (narození, úmrtí, nezaměstnanost, výchova a vzdělání 

dětí apod.). Pro každou takovouto situaci musí být zavedeno specifické opatření 

s adekvátními prostředky, které bude odpovídat rozmanitosti individuálních potřeb rodin a 

které bude zároveň finančně dostupné a motivující ke spolupráci. Na druhou stranu je 

rodina schopna řešit řadu těchto situací svými silami. Je proto třeba dostatečně posilovat 

její kompetence a patřičně oceňovat schopnost samostatného chování. (Poláková a kol. 

2003: str. 7 4 -7 6 )

Rodinnou politikuje třeba koncipovat na základě všech výše zmíněných skutečností.
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3.1. Historický vývoj rodinné politiky na území ČR

Rodinná politika v České republice má dlouholetou a rozmanitou historii. Vystřídaly 

se zde odlišné modely a pojetí, různé stupně centralizace i oblasti působení.

Její počátky lze spatřovat již v inspiraci Bismarckovým sociálním systémem z konce 

devatenáctého století. Roku 1883 byl schválen zákon o nemocenském pojištění, hrazeném 

napůl zaměstnanci a napůl zaměstnavateli. Z tohoto pojištění byly financovány matky 

platící si pojištění a manželky pojištěnců, ostatní matky měly nárok pouze na bezplatnou 

zdravotní péči. Dávky byly koncipovány za účelem snížení kojenecké úmrtnosti a matky je 

pobíraly pouze kolem porodu (4 týdny po porodu), a to ve výši poloviny nemocenského. 

Roku 1920 bylo toto období prodlouženo na 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu a dále se 

začaly vyplácet prémie na kojení. V oblasti sociální péče existovaly útulky pro rodičky a 

matky s dětmi a rovněž první jesle a mateřské školy. (Munková 2005)

Roku 1948 byl schválen zákon o národním pojištění, který byl již  inspirován 

Beveridgovým sociálním systémem znamenajícím univerzální sociální pojištění (zdravotní, 

důchodové, úrazové, atd.) jednotné pro všechny. V 50. letech v rámci monopolizace státu 

bylo sociální pojištění nahrazeno státním sociálním zabezpečením a vše se začalo 

financovat skrze státní rozpočet. Socialistický systém usiloval o zrušení veškerého 

vlastnictví, soukromých věcí a života, včetně rodinného, a jejich transformaci do roviny 

veřejné. V oblasti rodiny a rodinné politiky bylo vytyčeno několik cílů. Prvním z nich byla 

emancipace žen ve společnosti zapříčiňující jejich společenský vzestup prostřednictvím 

nástupu řady žen do zaměstnání, ale rovněž i růst a rozvoj možností vzdělání pro ženy a 

iniciování pomoci ženě ze strany rodiny. Nástup žen do zaměstnání však byl často zároveň 

nuností z hlediska ekonomické situace rodiny, mimo to se role ženy-zaměstnankyně 

nezřídkakdy dostala do konfliktu s rolí ženy-matky. Dalším z cílů socialistického systému 

v oblasti rodiny byla sekularizace manželství znamenající nárůst rozvodovosti jako normy 

řešení manželských konfliktů. Rovněž se usilovalo o přenesení fungování domácnosti do 

sféry služeb a o deekonomizaci rodiny. Z rodiny se stala spotřební jednotka, avšak 

paradoxně tím byla její ekonomická funkce jen prohloubena, neboť rodina se stala 

soběstačnou. Významným cílem období socialismu se stala institucionalizace péče o děti 

za účelem kolektivní výchovy. Plánování rodičovství bylo realizováno na základě 

interrupcí. (Munková 2005)

Mateřská dovolená byla do roku 1968 prodloužena na 26 týdnů a v rámci ní pobíraly 

matky nemocenské dávky. Počátkem 70. let vznikl institut další mateřské dovolené a 

dávky byly prodlouženy do 1 roku věku dítěte (prodlužování a zvyšování pokračuje 

dodnes). Porodné bylo zavedeno roku 1947 a rovněž se stále zvyšovalo. Přídavky na děti
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byly zavedeny roku 1945 jako testované dávky, od roku 1968 až do roku 1995 

transformovány na dávky univerzální (Munková 2005; Peroutková 2005: str. 74). 

Počátkem 70. let došlo k zavedení řady propopulačních opatření, tj. vytvoření dalších a 

zvýšení stávajících dávek, poskytování novomanželských půjček, rozvoji bytové výstavby 

apod. (Munková 2005)

Po roce 1989 byl v souvislosti s decentralizací odbnoven systém sociálního pojištění 

a v rámci vládního programu ODS jako vládnoucí politické strany byl ražen názor o 

zvyšování odpovědnosti rodiny a pomoci ze strany státu pouze v krajním případě. 

Novomanželské půjčky byly zrušeny. Roku 1990 byl zaveden rodičovský příspěvek a roku 

2001 rodičovská dovolená. Roku 1995 vešel v platnost zákon o státní sociální podpoře, 

ktijírý zavedl systém se dvěma okruhy dávek, adresnými a plošnými. Dále byly zavedeny 

dávky pro nízkopříjmové rodiny (sociální příplatek; přídavky na děti se staly testovanými). 

Mateřská dovolená byla ustavena na 28 týdnů a matka pobírala nemocenské dávky ve výši 

69% denního vyměřovacího základu (takto dodnes). Byla postupně zavedena některá 

daňová opatření. Od počátku 21.(století proklamovala sociální demokracie jsoucí u moci 

do roku 2006 za jednu ze svých priorit rodiny a mladá manželství. (Munková 2005; 

Peroutková 2005: str. 74)

Rodinná politika byla institucionálně zajištěna roku 2004 vznikem odboru rodinné 

politiky a sociální práce v rámci resortu Ministerstva práce a sociálních věcí, roku 2006 

nově ustaveného jako odbor rodinné politiky a rovnosti žen a mužů. V <p súčasnosti směřují 

snahy k institucionálnímu zajištění rodinné politiky na úrovni krajů a obcí.

Celý tento komplex opatření, kterými rodinná politika na území České republiky 

prošla, má vliv na její dnešní podobu.

3.2. Současná podoba české rodinné politiky

V současnosti lze hlavní těžiště rodinné politiky spatřovat v dávkách a dále v 

sociálních službách pro rodinu. Sociální politika a systém sociálních služeb, dnes již 

podložených zákonem o sociálních službách (zákon č.|108/2006 Sb., o sociálních 

službách), jsou v České republice vysoce rozvinuty. Sociální služby určené rodinám jsou 

většinou zaměřeny na její jednotlivé členy, dále pak na rodinu jako celek v nepříznivé 

sociální situaci. Mezi základní druhy patří služby sociální prevence (např. sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi, azylové domy, raná péče), sociální poradenství 

(určeno např. osobám se zdravotním postižením či seniorům) a služby sociální péče 

(pečovatelská služba, osobní asistence apod). Ze všech uvedených služeb vyplývá, že jsou
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určeny rodině či jednotlivým jejím členům nějakým způsobem postiženým či 

znevýhodněným, nejedná se o podporu zdravé, fungující rodiny, (www.mpsv.cz)

Za další rozvinutou oblast podpory rodiny v České republice je považován systém 

finanční podpory. Ten již  reflektuje i zdravou, fungující rodinu. Značnou část finanční 

podpory zajišťuje systém sociálního zabezpečení poskytující řadu pro-rodinných dávek 

skrze sociální pojištění (nemocenské pojištění, ze kterého je vyplácena peněžitá pomoc 

v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a podpora při ošetřování člena 

rodiny) či prostřednictvím státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, 

sociální příplatek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné, příspěvek na bydlení, 

příspěvek na školní pomůcky). Přídavek na dítě, sociální příplatek a příspěvek na bydlení 

jsou přitom dávkami testovanými, přísluší tedy pouze rodinám s příjmem do stanoveného 

násobku životního minima. Jiným z opatření finanční podpory rodiny jsou daňové úlevy, 

tedy společné zdanění manželů s alespoň jedním dítětem a dále sleva na dani na 

vyživované dítě či odpočet na manžela/manželku, (www.mpsv.cz)

Další z oblastí podpory rodiny v dnešní České republice, která však zatím není příliš 

rozvinuta, je slučitelnost pracovních a rodinných rolí. Mezi základní opatření spadají 

zaprvé pracovně-právní úpravy související s mateřstvím a otcovstvím. Jimi se rozumí 

mateřská a rodičovská dovolená, dále pracovní volno čerpané z důvodu péče o dítě mladší 

deseti let či ošetřování nemocného člena rodiny a různé formy pracovního poměru a 

pracovní doby. (www.mpsv.cz) Pouze v malé míře je zatím podporována práce na částečný 

pracovní úvazek, práce z domova (tzv. homeworking), sdílení pracovního místa a rovněž 

uplatňování flexibilní pracovní doby (viz Příloha č. 2). Dalším z opatření lepšího sladění 

pracovního a rodinného života jsou služby péče o děti. Pro děti do tří let věku existují jesle 

a mikrojesle, neboli zdravotnická zařízení, dále soukromá zařízení a služby typu „baby

sitting“. Děti starší tří let mohou v období předškolního věku navštěvovat mateřské školy, 

ať již  veřejné, či soukromé. Pro děti mladšího školního věku jsou určeny především školní 

družiny a kluby, (www.mpsv.cz)

Lze tedy shrnout, že rodinná politika v České republice se vyznačuje především 

finanční podporou, ať již prostřednictvím vyplácení dávek ze státní sociální podpory a 

z pojištění, či formou slev na daních. Testované dávky státní sociální podpory, kam patří 

přídavky na děti, sociální příplatek a příspěvek na bydlení, svědčí o tom, že rodina není v 

České republice podporována univerzálně a ve stejné míře (právě z důvodu prokazatelnosti 

všestranné a rovnocenné podpory rodin jsou téměř ve všech zemích Evropské unie -  

Belgie, Velká Británie, Německo, Rakousko, Švédsko atd. přídavky na děti plošnou
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dávkou [www.mesec.cz].). Druhou významnou oblastí podpory rodiny jsou sociální služby 

(azylové domy, telefonická krizová pomoc, sociální poradenství apod.) určené pro rodiny 

s určitou specifickou potřebou (www.mpsv.cz).

V České republice jsou tedy s výjimkou daňových opatření výrazně podporovány 

především nízkopříjmové rodiny, rodiny s dětmi/jinými příslušníky rodiny zdravotně či 

tělesně postiženými či jinak “postižené” či delikventní rodiny a jejich členové nacházející 

se v krizových situacích (trestné činy, domácí násilí atd.). Navzdory tomu předmětem 

rodinné politiky má prvotně být zdravá a fungující rodina. Některé z výše zmíněných 

sociálních služeb (kupř. azylové domy, poradenství pro oběti domácího násilí a trestných 

činů) nebude zapotřebí v tak hojné míře využívat, pokud bude rodinná politika správně 

nastavena a její realizovaná opatření budou účinně plnit záměr, s jakým byla zavedena. Co 

se týče daňových opatření, jedná se o jedinou výrazněji rozvíjenou univerzální podporu 

určenou všem rodinám s dětmi, jež jistě nestačí k všestranné podpoře zdravé a fungující 

rodiny v našem státě.

Možnosti sladění pracovních a rodinných rolí jsou v České republice zatím 

nedostatečně podpořeny (viz Příloha č. 2). V dubnu letošního roku (rok 2007) byl sice 

vládou schválen návrh reformy rodičovského příspěvku a možnosti flexibilnější formy jeho 

čerpání, avšak hlavním záměrem tohoto opatření je snížení mandatomích výdajů vzhledem 

k neustále a neúměrně narůstajícímu zadlužení českého státu. Reforma by měla zavést 

třírychlostní model čerpání rodičovského příspěvku umožňující rodiči, který doma pečuje 

o dítě, svobodně se rozhodnout, v kolika letech dítěte (ve dvou, třech či čtyřech letech) 

nastoupí zpět do zaměstnání. Úměrně délce trvání rodičovské dovolené je nastavena i výše 

rodičovského příspěvku (Dubnové teze 2007). Tomuto opatření však chybí řešení důsledků 

rozhodnutí z toho vyplývajících, zvláště v případě volby nejrychlejšího, tedy dvouletého 

čerpání. Pokud se rodič rozhodne pro tuto nejkratší možnost, je  více než pravděpodobné, 

že se mu nepodaří umístit dvouleté dítě do zařízení služeb péče o děti z důvodu jejich 

nedostatečné kapacity. Služby péče o děti do tří let věku zdaleka nesplňují poptávku, o 

čemž svědčí téměř 26 % dětí mladších tří let navštěvujících mateřské školy (Kuchařová - 

Svobodová 2006: str. 15). Počet zdravotnických zařízení typu jesle zaznamenal od roku 

1989 rapidní pokles, z 1043 na 54 těchto zařízení v roce 2005 (Kuchařová - Svobodová 

2006: str. 9).

Další připravované reformy mají za cíl rozšířit spektrum služeb péče o děti 

nerodičovskou osobou. Řešením mohou být např. příspěvky pro rodiče na individuální péči 

o jejich dítě. V hojné míře bude podporována motivace zaměstnavatelů vycházet vstříc 

svým zaměstnancům s malými dětmi např. zřizováním podnikových školek, mikroškolek a
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dětských koutků přímo na pracovišti či přispíváním na individuální péči o jejich dítě 

nerodičovskou osobou. K lepší slučitelnosti pracovního a rodinného života by měla přispět 

rovněž chystaná opatření podporující možnosti flexibilnějšího pracovního místa a pracovní 

doby (částečné úvazky, sdílení pracovního místa, práce z domova -  tzv. homeworking, 

práce přes internet a po telefonu -  tzv. teleworking atd.). (Nečas 2007)

Avšak tato připravovaná opatření by měla být zavedena současně s opatřením 

třírychlostního modelu čerpání rodičovského příspěvku. Zaostávání realizace některých 

navrhovaných opatření pravděpodobně vyvolají potíže především v řadách rodičů malých 

dětí, kteří se sice budou moci svobodně rozhodnout, kdy se vrátí do zaměstnání, nebudou 

však mít možnost zajistit pro své potomky adekvátní péči.

Další z chystaných reforem se týká daňových opatření a jejím cílem je rovněž snížení 

mandatomích výdajů, konkrétně přímých daní na úkor daní nepřímých. Reforma se jistě 

dotkne opatření na podporu rodin s dětmi.

Pro poslední z hlavních oblastí rodinné politiky, neboli spíše pro komplexní rodinnou 

politiku, avšak na nižší než státní úrovni, tedy na úrovni regionů, krajů a obcí, zatím 

nebylo v České republice mnoho uděláno. Na tvorbě a rozvoji rodinné politiky se u nás 

podílí v podstatě pouze stát, instituce na místní a regionální úrovni zaměřené na rodinnou 

politiku v příslušném kraji zatím nebyly zřízeny. Jen některá zastupitelstva vycházejí 

činnosti v této oblasti vstříc. Za jediné aktéry rodinné politiky na úrovni krajů a obcí, která 

se na základě podpory zastupitelstev v praxi výrazněji angažují, lze považovat nestátní 

neziskové organizace (NNO) poskytující služby pro rodinu. Jedná se o organizace typu 

mateřská a rodinná centra apod. určená pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené 

ohrožené sociálním vyloučením. Pořádají volnočasové aktivity pro děti a rodiče, 

vzdělávací i jiné kurzy, akce a pobyty pro rodiče a jejich děti. V ČR je jednou 

z nejznámějších organizací tohoto druhu Síť mateřských center v ČR, která tyto organizace 

sdružuje a částečně také koordinuje. Takovéto organizace mají smysl právě na místní 

úrovni. Jiným typem jsou organizace provozující osvětu v oblasti partnerství, manželství a 

rodičovství a v posilování rodičovských kompetencí. Mezi tyto organizace patří např. 

Aperio pořádající pro rodiče kurzy předporodní přípravy či ACET konající pro mladé lidi 

přednášky o zodpovědném přístupu k manželství. Nestátní neziskové organizace však 

problematiku rodinné politiky na ústřední úrovni pokrývají pouze z části na základě svého 

vymezení. Komplexní regionální rodinná politika musí aktivně zapojit všechny aktéry a 

pokrýt všechny oblasti zájmu.
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Všechny výše zmíněné skutečnosti ovlivňují současný stav českých rodin a pro-

rodinná opatření by měla být podle toho nastavena.

Rodinná politika v ČR musí počítat se změnami společenského systému a zároveň se

změnami v populačním chování rodin, ke kterému v důsledku předchozího dochází. Prve

jmenovanému se již snaží přizpůsobit svá opatření; s demografickými změnami, tedy

především s poklesem porodnosti a populačním stárnutím se však zatím vypořádat neumí.

To druhé je však pro budoucnost rozhodující. (Poláková 2003: str. 74)

Růst individualismu a prosazování vlastních zájmů, i v rámci partnerství, manželství

či rodiny, má za následek výše popsaný stav rodin i rodinné politiky v současné České
•2republice. Míra úhrnné plodnosti se pohybuje kolem hodnoty 1,33, což je hluboko pod 

hranicí prosté reprodukce (2,1) (www.czso.cz).

Snaha o zvrácení tohoto stavu musí vycházet jak z optimálního nastavení a 

fungování rodinné politiky, tak rovněž ze společnosti samotné, z jejího vnímání 

nepostradatelnosti instituce rodiny. Nepomůže pouze legislativní úprava. Je třeba 

informovat společnost o všech aspektech společenských změn a s tím související současné 

situaci. Ve společnosti se musí zvnitřnit postoj, že podpora, růst a rozvoj rodin je 

nepostradatelným prostředkem, jak zmírnit narůstající stárnutí populace a zamezit 

postupnému vymírání lidstva, především ve vyspělých zemích. Zkrátka je třeba vytvořit ve 

společnosti atmosféru příznivou rodině.

3.3. Dokumenty rodinné politiky

Jako základ pro tuto osvětu byly v České republice během let 2004 -  2006 

vypracovány následující dokumenty, na nichž se podílel tehdejší odbor rodinné politiky a 

sociální práce ve spolupráci s experty z akademické sféry a s některými státními 

institucemi a nevládními organizacemi (Informace o směřování dalšího rozvoje koncepce 

rodinné politiky 2006). Dokumenty mapují stav rodin a rodinné politiky u nás.

Nejranějším dokumentem je Národní zpráva o rodině (www.mpsv.cz) schválená 

vládou v září roku 2004, ve které je zachycena tehdejší situace života rodin v ČR, jsou zde 

vyjmenovány i legislativní a institucionální nástroje, které slouží k podpoře rodiny ve 

veřejné sféře (Informace o směřování dalšího rozvoje koncepce rodinné politiky 2006). 

Národní koncepce rodinné politiky (www.mpsv.cz) vychází z Národní zprávy o rodině a

2  'Uhrn plodnosti -  počet živě narozených dětí, připadající na jednu ženu, pokud by po celé její reprodukční období zůstala 
plodnost stejná, jako v daném roce. (http://envis.praha-mesto.cz)

3 Hranice prosté reprodukce je  definovaná úhrnnou plodností rovnající se 2,1. Při této úrovni je  zajištěna 
početní obnova populace. ( http://fse.ujep.cz)
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byla schválena vládou v říjnu 2005. Jedná se o první materiál svého druhu, který má za cíl 

vymezení priorit a určení principů rodinné politiky ČR a na základě toho vytvoření 

komplexního systému opatření státu v oblasti podpory rodiny. Tato opatření mají za cíl 

vytvořit ve společnosti prostředí příznivé rodině pomocí odstraňování vnějších 

socioekonomických překážek a zvyšování společenské prestiže a hodnoty rodin s dětmi. 

Národní koncepce rodinné politiky se zaměřuje na podporu rodiny ve všech stadiích jejího 

vývojového cyklu. Speciální část se mimo jiné věnuje podpoře rodin s určitými 

specifickými potřebami, tj.: vícedětné rodině, neúplné rodině, rodině se členem se 

zdravotním postižením, rodině v systému náhradní rodinné péče, romské rodině a rodině 

přistěhovalců. Koncepce rovněž vyzdvihuje podporu angažovaného otcovství. (Informace 

o směřování dalšího rozvoje koncepce rodinné politiky 2006)

V návaznosti na nařízení vlády byl vypracován a vládou schválen 12. července 2006 

Akční plán na podporu rodin s dětmi pro období 2006 -  2009 (dále jen Akční plán) 

(www.mpsv.cz), vycházející z Národní koncepce rodinné politiky, který je  zaměřen 

speciálně na podporu oblastí rodinné politiky, jejichž rozvoj je z hlediska efektivní 

podpory rodin s dětmi vnímán jako klíčový (Informace o směřování dalšího rozvoje 

koncepce rodinné politiky 2006). Tyto oblasti představují

1. slučitelnost profesních a rodinných rolí, jejímž cílem je umožnit rodičům sladění 

pracovního a rodinného života, aniž by museli rezignovat buď na své rodičovství, nebo 

na svou profesní realizaci; zároveň je však třeba zohlednit zájmy dětí (Informace o 

směřování dalšího rozvoje koncepce rodinné politiky 2006).

2. služby pro rodinu, které představují nejrůznější volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi, 

kroužky, přednášky a kurzy pro rodiče, děti nebo pro všechny společně, víkendové a letní 

akce a pobyty, dále se jedná o služby krátkodobého hlídání dětí při přednáškách, kurzech 

a dalších vzdělávacích programech pro rodiče nebo při vyřizování osobních záležitostí, 

poskytování informací souvisejících s rodinou a se službami jí určenými, může jít i o 

určitou formu poradenství v souvislosti se sladěním pracovních a rodinných rolí a dále o 

služby v oblasti osvětové, vzdělávací a preventivní činnosti za účelem podpory fungující 

rodiny (Formulář žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu nestátnímu 

neziskovému subjektu v oblasti podpory rodiny v roce 2007). Služby pro rodinu jsou 

obvykle poskytovány nestátními neziskovými organizacemi.

3. komplexní finanční podporu rodiny, která je založena na poskytování finančních 

prostředků rodinám prostřednictvím nejrůznějších dávek a podpor, nejčastěji pomocí 

dávek státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, přídavky na děti, sociální příplatek 

apod.), dále na materiální či jiné pomoci a snaží se reagovat na společenské proměny a
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přizpůsobit systém podpory co nejvíce aktuálním potřebám (Informace o směřování 

dalšího rozvoje koncepce rodinné politiky 2006). Další finanční podpora rodin v ČR se 

týká daňového systému.

4. rodinnou politiku na úrovni krajů a obcí, jejíž podstatou je úsilí o realizaci a rozvoj 

předchozích tří oblastí na regionální úrovni. Obce a kraje jsou jedny z nej důležitějších 

aktérů rodinné politiky, neboť blíže znají potřeby rodin a mají lepší přehled o místních 

podmínkách (Národní koncepce rodinné politiky 2005: str. 56). Navíc oplývají řadou 

kompetencí, díky nimž mohou realizovat četná opatření (www.obcinst.cz). Rodinná 

politika na úrovni krajů a obcí by měla mít základ v jednotné regionální koncepci. Ta 

zajistí institucionální a personální zabezpečení rodinné politiky, stejně tak jako pestrost 

nabídek, kvalitu a dostupnost služeb. Rovněž docílí dostatečné informovanosti rodin o 

možných formách jejich podpory, což je bude motivovat k větší angažovanosti při 

prosazování svých zájmů. (Národní koncepce rodinné politiky 2005: str. 56)

V souvislosti s realizací Akčního plánu byla v rámci Ministerstva práce a sociálních 

věcí ke každé z výše zmíněných oblastí vytvořena pracovní skupina, tvořená odborníky 

z akademické a výzkumné sféry, z resortu financí, školství, mládeže a tělovýchovy a 

zdravotnictví a z nestátní neziskové sféry (Informace o směřování dalšího rozvoje 

koncepce rodinné politiky 2006).
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4. Regionální rodinná politika v ČR
Rodinná politika j e v  České republice institucionálně zajištěna v rámci Ministerstva 

práce a sociálních věcí odborem rodinné politiky a rovnosti žen a mužů, dále pak odborem 

sociální politiky, v jehož kompetenci je  koncipování sociálních dávek, včetně pro- 

rodinných. V rámci samosprávy však prakticky nelze explicitní rodinnou politiku rozeznat. 

Na krajských úřadech nejsou ustaveni odborníci pro oblast rodiny, kteří by hájili její zájmy 

a koordinovali rodinnou politiku v rámci příslušného kraje, jak je tomu např. u sociálních 

služeb. Koncipování střednědobého plánu rozvoje, neboli komunitní plánování vychází ze 

zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách a týká se pouze jich (zákon č .108/2006 Sb., o 

sociálních službách). Zahrnout aktivity z oblasti rodiny do komunitního plánování proto 

nelze. Tato skutečnost s sebou nese nemalé problémy s rozvojem služeb pro rodinu na 

regionální úrovni (více o těchto problémech viz kapitola 7. 4. Komunitní plánování 

v České republice).

Rodinná politika tedy není na úrovni krajů a obcí koncepčně ani institucionálně 

ukotvena. Tato decentralizovaná forma v České republice v podstatě neexistuje. Pouze 

dílčí opatření v nepočetných průkopnických krajích mají podobu zárodku budoucí 

regionální rodinné politiky (více o těchto opatřeních viz kapitola 7. Realizace pro- 

rodinných opatření v některých krajích České republiky).

Cílem regionální rodinné politiky je vytvořit na úrovni krajů a obcí atmosféru, která 

bude příznivá rodině. K tomu je třeba především změny postojů k rodině jako takové. 

Rodina by měla být podporována ve schopnosti vytvářet a rozvíjet lidský kapitál a jednat 

kompetentně. Proto je na místě posílení infrastruktury v sociální, zdravotní, ekonomické i 

kulturní oblasti a vytvoření konceptu diferencované podpory rodin ve všech jejích 

vývojových fázích. Regionální rodinná politika musí dále brát v potaz životní prostor 

rodin, který zahrnuje její rozmanité podoby, od rodin s jedním nebo více dětmi, přes rodiny 

vícegenerační až po rodiny pěstounské. Komplexní rodinná politika musí brát ohled na 

specifiku adresáta a nastavit pro každou situaci nej příhodnější opatření a možnosti, včetně 

podpory a pomoci rodinám, které se s problémy a zátěží nedokáží vypořádat samy. 

Konečně je na místě rovněž angažovanost občanů a jasný požadavek ze strany rodin. Tyto 

podněty a další kreativní a inovační potenciál musí být aktivně iniciovány. S tím souvisí 

přiměřené ocenění pro-rodinných aktivit na veřejnosti, ať již na základě finanční podpory 

(tarify a poplatky), posílením infrastruktury (integrace přistěhovalců, svépomocné skupiny) 

či spoluprácí s dalšími institucemi a nositeli (sousedská pomoc, síť solidarity). Rodina 

musí být brána v potaz při řešení rozmanitých společenských situací, v souvislosti s 

politickými rozhodnutími a při realizaci schválených opatření. (Hofinger 2000: str. 1 - 5 )
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V Národní koncepci rodinné politiky (Národní koncepce rodinné politiky 2005: str. 

56 -  57) je zakotvena představa regionální rodinné politiky, která se zaměřuje na finanční, 

institucionální a koncepční zajištění rodinné politiky na úrovni krajů a obcí. V rámci 

institucionalizace je iniciován vznik výboru zastupitelstva, tedy orgánu, který by formoval 

a rozvíjel rodinnou politiku ve svém regionu. Náplní činnosti orgánu je především 

koordinace veškerých rozhodování i realizací opatření v duchu vstřícnosti k rodině.

Dalším z cílů je vytvoření koncepce (metodického pokynu) rodinné politiky na 

regionální úrovni, sloužící každému kraji při zavádění příslušných opatření (Národní 

koncepce rodinné politiky 2005: str. 57). Koncepce by měla být podrobnější a měla by 

obsahovat konkrétnější a detailnější opatření, která budou moci reagovat na aktuální a 

specifické potřeby jednotlivých krajů. V neposlední řadě je na místě poskytnutí adekvátní 

dotační podpory poskytovatelům služeb pro rodinu, kupř. na základě inspirace sociálními 

službami, které přesouvají realizaci dotačního řízení z resortu Ministerstva práce a 

sociálních věcí na krajské úřady. Poskytovatelé sociálních služeb, zaregistrovaní na místně 

příslušném krajském úřadě poté mohou žádat o dotaci ze státního rozpočtu (více o této 

problematice viz kapitola 7. 4. Komunitní plánování v České republice). Nakonec je třeba 

zahrnout všechny aktéry, jichž se daná problematika týká, tedy kromě státu, krajských 

úřadů a obcí i řadu institucí, organizací a především místní rodiny samotné. Jejich 

angažovanost a specifické požadavky jsou pro tvorbu a realizaci rodinné politiky na 

konkrétních místech rozhodující.

Česká republika je v současné době rozdělena do čtrnácti krajů. (Proporční rozložení 

rodin v jednotlivých krajích dle censových domácností4 ze sčítání lidu v roce 2001 viz 

Příloha č. 1.) Tabulka v Příloze č. 1 jasně svědčí o tom, že domácnosti rodin v každém 

kraji převažují a realizace pro-rodinných opatření tedy bude přínosem pro většinu obyvatel. 

Zároveň si lze všimnout, že proporční rozložení rodin v jednotlivých krajích (a tedy jistě i 

v jednotlivých obcích) není totožné. Specifický kulturní a socioekonomický rámec 

každého kraje či obce by měl proto být základem pro vypracování konkrétního systému 

pro-rodinných opatření a jejich následné realizace. Koncepce regionální a komunální 

rodinné politiky je tedy v kompetenci především místních zastupitelských a správních 

orgánů. Úkolem státu pak je poskytnutí dostatečných odborných rad jednotlivým krajům a 

obcím, (www.obcinst.cz)

Censové domácnosti se podle tohoto pojetí člení podle rodinných vztahů na rodinné, a to buď úplné (oba rodiče resp. 

manželé) nebo neúplné (jen jeden z rodičů s dítětem - dětmi bez zřetele k jejich věku) nebo na nerodinné a ty dělí na 

vícečlenné (např. společně žijící dvě sestry) a domácnosti jednotlivců (buď samostatně bydlící ve vlastních bytech, nebo 

bydlící společně s dalšími osobami v jednom bytě, ale samostatně hospodařící, (www.czso.cz)
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5. Pracovní skupina pro regionální rodinnou politiku
V rámci oblasti regionální rodinné politiky byla proto roku 2006 rovněž zřízena 

pracovní skupina, která má za úkol realizovat a rozvíjet rodinnou politiku na úrovni krajů a 

obcí, hájit zájmy rodin a zajistit rozhodování o jakýchkoli opatřeních i jejich realizaci v 

souladu se vstřícným postojem k rodině. Bude zde prezentován aktuální stav a řešeny 

konkrétní problémy každého kraje z pozice osoby pocházející přímo z daného prostředí, v 

jejíž kompetenci je navrhnout, případně prosadit a zavést v oblasti rodinné politiky alespoň 

některá z potřebných opatření.

Pracovní skupina sestává ze zástupců jednotlivých krajů5 (jedná se zejména o 

zastupitele či členy Rady příslušných krajů). Ani tito však povětšinou nemají v 

problematice rodinné politiky příliš jasno. Častá neschopnost rozlišovat mezi sociálními 

službami a službami pro rodinu je znatelná i v jejich prezentaci opatření rodinné politiky v 

květnu 2006 zavedených v kraji, který zastupují. Na základě těchto prezentací však lze 

učinit alespoň jeden jasný závěr: v žádném kraji neexistuje ani institucionální zajištění 

rodinné politiky na této úrovni, ani koncepční dokument týkající se přímo rodinné politiky, 

jež by jasněji a konkrétněji reagoval na specifickou situaci jednotlivých krajů (viz Tabulka 

ě.l).

V Tabulce č. 1 jsou pro přehlednost uvedena opatření zavedená a realizovaná v 

jednotlivých krajích podle jejich představitelů. S rodinnou politikou však mnohdy příliš 

nesouvisí.

Tabulka č. 1: Opatření jednotlivých krajů týkající se rodinné politiky

kraj Specifika

Královéhradecký uplatňován proces komunitního plánování soc. služeb, 
realizováno dotační řízení

Jihočeský
zaměření na podporu pěstounských rodin a spolupráci 

s NNO, značná roztříštěnost sociální a rodinné 
problematiky (např. romská problematika)

Moravskoslezský
rozvíjeny jsou služby v oblasti náhradní rodinné péče 

(12 zařízení), psych, poradenství, dotace NNO -  
asistenční služby do rodin (romské rodiny)

hl.m.Praha

Magistrát hl.m.Prahy: nyní rozpracovaná koncepce RP 
(ovšem jen „do šuplíku“ -  otázka, co bude po volbách), 

důraz na chápání RP jako mezioborové disciplíny, 
akcent na rozvoj podpory zdravých/fungujících rodin

5 Účast v pracovní skupině je  na bázi dobrovolnosti, o čemž svědčí i absence zastoupení Karlovarského, 
Libereckého a Středočeského kraje.
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Jihomoravský

po cestě 11 zastupitelů kraje do Dolního Rakouska 
otevřeny dveře rodinné politice, v současnosti pod 

vedením p. radní Dr. Cackové zavedeny rodinné pasy 
(zapojilo se 5 tis. rodin) a vyhlášena soutěž obec a 

podnik příznivý rodině

Plzeňský fungování soc. komise, činnost v oblasti podpory 
sociálně slabé rodiny

Zlínský

v některých obcích existence komisí pro rodinu, 
spolupráce s NNO a jejich podpora prostřednictvím 

dotací, podpora pěstounských rodin, velká roztříštěnost 
problematiky bez jednotícího prvku

Pardubický

systematicky rozvíjena osobní asistence v předškolních 
zařízeních a rodinné poradenství (širší zaměření, než jen 
manželské poradenství), záměr inspirovat se projektem 

rodinných pasů od Jihomoravského kraje

Ústecký zaměření na koncepci rozvoje sociálních služeb, 
poukázání na žalostný počet pěstounských rodin v kraji

Olomoucký

existence komise pro rodinu a soc. záležitosti, 
spolupráce s NNO v této oblasti, program obec příznivá 

rodině, záměr zpracovat analýzu stávající situace a 
podpory rodiny, ale finanční prostředky nakonec použity 
na jiný účel, chystají se inspirovat projektem rodinných

pasů

Vysočina

existence koordinačního uskupení NNO, které jsou 
partnery kraje (vypracována analýza činnosti, pracuje se 

na strategii), systém grantových programů v oblasti 
dobrovolnictví, budování bezbariérových tras, sportu a 
kultury, soc. odbor -  aktivita setkávání pěstounských 

rodin několikrát do roka, připravená smlouva 
s Jihomoravským krajem ohledně rodinných pasů

(Zápis zjednání pracovní skupiny pro regionální rodinnou politiku 2006)

Z tabulky lze vyčíst, že ve většině krajů je podporován zejména rozvoj sociálních 

služeb. Komunitní plánování, kterým jsou povinovány kraje od 1. 1. 2007 na základě 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, bylo postupně nastartováno již v průběhu 

roku 2006 (více o komunitním plánování viz kapitola 7.4 Komunitní plánování v České 

republice). Sociální služby jsou zároveň podporovány prostřednictvím dotačního řízení. 

Nejčastěji je  zmiňována podpora a rozvoj poradenství a asistenční služby, spolupráce s 

nestátními neziskovými organizacemi se týká i rodinné problematiky. V oblasti rodiny je 

patrno zaměření zejména na sociálně slabé rodiny, romské rodiny a rodiny pěstounské, jen 

ojediněle je to podpora „normálních“, zdravých a fungujících rodin. Obecně lze pozorovat 

značnou roztříštěnost a jen poskrovnu náznaky zájmu o rodinu v podobě např. komisí pro
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rodinu či soutěže "Obec příznivá rodině" hodnotící vztah obcí k rodinám (více k tomuto 

opatření viz kapitola 6. 2. Obec příznivá rodině). Výjimkou je Jihomoravský kraj (později i 

kraj Vysočina a Olomoucký kraj), kde lze již spatřovat zárodky regionální rodinné politiky. 

Inspirace sousedním Dolním Rakouskem znamenala kromě přípravy soutěže "Obec 

příznivá rodině" rovněž realizaci pro-rodinného projektu "Rodinné pasy" v podobě karet 

zaručujících rodinám se závislými dětmi slevy v oblasti sportovních, kulturních a dalších 

volnočasových i jiných aktivit, v oblasti komerčních služeb a dalších veřejných i 

soukromých společností a subjektů participujících na tomto projektu. Toto opatření 

znamená v oblasti rodinné politiky výrazný pokrok. Z tabulky lze vypozorovat pozitivní 

reakce některých dalších krajů, které se tímto opatřením chtějí inspirovat (více o tomto 

opatření viz kapitola 6. 1. Rodinné pasy a 7. 1. Rodinné pasy v České republice). (Jan 

2006; David 20066; www.rodinnepasy.cz)

Členy pracovní skupiny pro oblast regionální rodinné politiky jsou rovněž zástupci 

dvou nestátních neziskových organizací, které se zabývají problematikou rodinné politiky 

a které by svými zkušenostmi mohly přispět k budování a realizaci rodinné politiky na 

regionální úrovni. Jedná se o organizace "Hnutí fokoláre" a "Národní centrum pro rodinu".

Hnutí fokoláre

"Focolare" znamená italsky" rodinný krb. Jedná se o křesťanskou organizaci 

založenou na principu lásky k bližním a model jejího fungování se podobá rodině. Jejím 

úkolem je podporovat zdravou rodinu a mladé lidi, kteří rodinu budou zakládat. Je 

zdůrazňováno odlišení zdravé a fungující rodiny od rodiny patologické, (www.focolare.cz; 

Zápis zjednání pracovní skupiny pro regionální rodinnou politiku 2006)

Národní centrum pro rodinu

Tato organizace má za cíl podílet se na tvorbě pro-rodinné atmosféry ve společnosti. 

S tím souvisí podpora zdravé a fungující rodiny prostřednictvím iniciování aktivit 

určených rodinám, monitorování společenských podmínek souvisejících s rodinou a 

inspirace zahraničními zkušenostmi v oblasti rodinné politiky. Má několik poboček 

v různých krajích. Od roku 1999 pořádá tato organizace mezinárodní konference na téma 

rodinné politiky. Kontakty jsou navázány především s Rakouskem, kde již několik let 

probíhá spolupráce s institutem pro manželství a rodinu ve Vídni. Díky kontaktům 

Národního centra pro rodinu sídlícího v Brně s Dolním Rakouskem se Jihomoravský kraj 

inspiroval např. projektem Rodinné pasy.

6 Jan a David jsou odborníky v oblasti rodinné politiky a spolupodílejí se na realizaci projektu „Rodinné pasy“ 
v Jihomoravském kraji. V souvislosti s touto problematikou mi poskytli rozhovor. Úplné znění rozhovoru viz 
Příloha č. 4.
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(http://www.rodiny.cz; Zápis zjednání pracovní skupiny pro regionální rodinnou politiku 

2006)

5.1. Závěry pracovní skupiny pro oblast regionální rodinné politiky

Pracovní skupina pro oblast regionální rodinné politiky dospěla k následujícím 

závěrům. V oblasti rodinné politiky byl již zaznamenán určitý vývoj a posun, již se dospělo 

do fáze změn a větších možností prosazování aktivit k podpoře rodiny, čehož je třeba 

využít. Přitom je však důležité odlišit „normální“ rodinu od rodiny „problematické“. 

Podpora rodiny "normální", tedy zdravé a fungující byla a stále je často v ústraní a na 

výsluní zájmu se dostává rodina "problematická", nefungující, s určitými specifickými 

potřebami. S tím souvisí potřeba vymezit možnosti podpory v obou oblastech, tedy jak pro 

rodinu "normální", tak pro rodinu "problematickou", čímž se zamezí zkresleným 

představám o rodinné politice jako součásti sociálních služeb. (Zápis zjednání pracovní 

skupiny pro regionální rodinnou politiku 2006)

Naléhavou problematikou je rovněž finanční zajištění oblasti rodinné politiky na 

úrovni krajů a obcí. Rodina by měla být podporována ve všech fázích jejího životního 

cyklu, zejména ve specifických a náročných situacích, jako je např. narození a výchova 

dětí. Podpora může být realizována např. prostřednictvím určitých platových poukazů či 

tarifů pro rodiny, realizací a rozvojem již zmíněného opatření Rodinné pasy ve všech 

krajích České republiky, či realizací auditu a soutěže "Obec příznivá rodině". Odkud a 

jakým způsobem však budou vyčleňovány finanční prostředky určené krajům na podporu 

rodiny? Budou kraje a obce finančně podporovány ze strany státu? Existuje např. možnost 

využít finanční prostředky ze strukturálních fondů, konkrétně Evropského sociálního fondu 

(ESF) v rámci třetí prioritní osy Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost7.

ESF byl založen již  roku 1957 Římskou smlouvou a jeho hlavním úkolem je  podporovat v zemích evropské 
unie zaměstnanost, začlenit na trh práce osoby ohrožené sociálním vyloučením, dosáhnout rovných 
příležitostí a tím přispět k rozvoji trhu práce a lidských zdrojů. Na podporu výše jmenovaných skutečností 
byl pro období 2007 -  2013 ustaven Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ). 
(http://www.czechinvest.org). „Globálním cílem OP LZZ je  zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR 
na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU.“ (http://www.czechinvest.org) V OP LZZ je  vymezeno 
následujících pět základních věcných prioritních os:

1. Adaptabilita, zaměřující se na předcházení nezaměstnanosti prostřednictvím investic do rozvoje lidských 
zdrojů;

2. Aktivní politiky trhu práce, která má za základ motivaci nezaměstnaných osob k pozitivnímu přístupu 
k zaměstnání a jejich trvalé začlenění na trh práce;

3. Sociální integrace a rovné příležitosti, jejímž cílem je  pomáhat osobám ohroženým sociálním vyloučením 
a podporovat slaďování pracovního a rodinného života, dále pak prosazovat rovné příležitosti žen a mužů 
na trhu práce;

4. Veřejná správa a veřejné služby zaměřující se na zvýšení jejich efektivnosti, kvality a průhlednosti;
5. Mezinárodní spolupráce, jejím ž cílem je  podporovat spolupráci členských zemí Evropské unie v rámci 

výše popsané problematiky.
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(http://www.czechinvest.org; Zápis zjednání pracovní skupiny pro regionální rodinnou 

politiku 2006)

Pro nastartování regionální rodinné politiky je však nejprve třeba vypracovat 

materiál, který bude vycházet z Národní koncepce rodinné politiky a bude sloužit k 

realizaci a rozvoji rodinné politiky na úrovni krajů a obcí, a tudíž i ke zpracování koncepce 

rodinné politiky na regionální úrovni. Inspirací pro zpracování tohoto materiálu poslouží 

např. materiál podobného typu z Dolního Rakouska (jedna ze spolkových zemí Rakouska). 

Rakousko je rozděleno na devět spolkových zemí -  kantonů a každý tento kanton má svoji 

vlastní vládu, na základě které sám rozhoduje o své rodinné politice. Proto se na různých 

místech v Rakousku opatření liší, např. služby péče o děti, existence Rodinných pasů a 

možnosti a pravidla jejich užití apod. Existenci či neexistenci a nastavení jednotlivých 

opatření má na starosti právě vláda každého kantónu, nikoli centrální Spolkové 

ministerstvo pro sociální zabezpečení, generace a spotřebitelské věci. Každým rokem je 

uspořádána konference představitelů všech kantonů za účelem prezentace jednotlivých 

kantonů a jejich zavedených opatření, sdílení zkušeností a výměny dobré praxe. (Angelika8

2006)

V Rakousku spadá do kompetence spolkové vlády kolem 90 % opatření rodinné 

politiky, převážně v materiální oblasti (www.rodiny.cz).

Realizace a rozvoj regionální rodinné politiky v Dolním Rakousku je tedy podmíněn 

legislativně zákonem o podpoře rodiny, kterým se Česká republika může inspirovat. (Zápis 

zjednání pracovní skupiny pro regionální rodinnou politiku 2006)

5.2. Zákon o podpoře rodiny v Dolním Rakousku

Institucionální zajištění rodinné politiky v Dolním Rakousku je podloženo zákonem 

o podpoře rodiny. Rodina je v zákoně vnímána jako forma lidského soužití a je 

respektována její vlastní zodpovědnost. Za rodinu ve smyslu tohoto zákona je považováno 

manželské soužití občanů Dolního Rakouska s jejich dítětem/dětmi a nesezdané soužití 

občanů Dolního Rakouska s jejich dítětem/dětmi, pokud mají tito občané nárok na 

přídavky na děti dle zákona o kompenzaci sociálního zatížení rodiny z roku 1967 

(www.rodiny.cz).

(http://www.czechinvest.org)
V rámci třetí prioritní osy lze podporovat rodinu a realizovat rodinnou politiku, konkrétně slučitelnost 
pracovních a rodinných rolí. Zaměření všech vytyčených os má však zároveň reagovat a zaměřovat se na 
specifika jednotlivých krajů (OP LZZ: str. 79). V rámci třetí prioritní osy se proto hovoří i o podpoře a rozvoji 
partnerství aktérů realizujících rodinnou politiku na místní a regionální úrovni. (OP LZZ: str. 114, 118)

8 Angelika je  odborník v oblasti rodinné politiky z Dolního Rakouska. Poskytla mi krátký rozhovor informující o 
fungování regionální rodinné politiky v Dolním Rakousku. Úplné znění rozhovoru viz Příloha č. 5.
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Opatření na podporu rodiny jmenovaná v zákoně o podpoře rodiny v Dolním 

Rakousku spadají do působnosti této spolkové země, která má přednostní právo k jejich 

realizaci s využitím prostředků z rozpočtu. Zároveň je snaha ponechat z velké části 

podporu na příslušných organizacích a dalších soukromých iniciativách. V rámci podpory 

je přihlíženo k počtu dětí a celkovému příjmu rodiny. Za objekty podpory jsou považovány 

např. rodinné dovolené, pečovatelská zařízení včetně tzv. denních matek, doprava dětí do 

mateřských škol, soukromé i nesoukromé iniciativy pro rodiny, volnočasové a kulturní 

aktivity, vzdělávání rodičů apod. Mezi prostředky využívané k realizaci této podpory patří 

kromě finanční a organizační podpory i poradenství, podpora soukromých iniciativ, tarify 

pro rodiny a další opatření a aktivity podobného charakteru. Orgán hájící zájmy rodin 

v Dolním Rakousku sídlí na zemském úřadě. Navrhuje pro-rodinná opatření, při vytváření 

či naplňování zákonů a opatření hájí zájmy rodiny a poskytuje poradenství v oblasti 

rodinné politiky.

Zákon stanovuje povinnost zemským a obecním úřadům poskytovat pomoc rodinám 

a všeobecně je podporovat.

(NÓ FamilienGesetz 1983; Oujezdská 2006 -  interní materiál)
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6. Inspirace a zkušenosti
Regionální rodinná politika je v České republice rozvíjena zatím spíše v teoretické 

rovině. Sdílení zkušeností a výměna dobré praxe probíhá v rámci zahraničních návštěv 

zaměstnanců Ministerstva práce a sociálních věcí či zastupitelů jednotlivých krajů v 

sousedních zemích a rovněž pořádáním mezinárodních konferencí, kde je řešena 

problematika rodinné politiky9. Přesto se v některých průkopnických krajích již objevují 

první její zárodky i v praxi. Inspiraci a zkušenosti pro tato ojedinělá opatření lze čerpat 

zejména v sousedním Německu a Rakousku, která mají rodinnou politiku na úrovni krajů a 

obcí již vysoce rozvinutou. Kraje České republiky rozvíjející pro-rodinnou atmosféru se ve 

zmíněných zemích inspirovaly následujícími opatřeními a projekty.

6.1. Rodinné pasy

Podstatou projektu Rodinné pasy je systém, na základě kterého jsou poskytovány 

slevy rodinám s alespoň jedním dítětem do osmnácti let. Tato podmínka se týká i dítěte 

v náhradní rodinné péči. Výhody jsou nabízeny od společností a subjektů veřejných i 

soukromých. Nabízené výhody mají široké spektrum, které zahrnuje sportovní, kulturní a 

další aktivity včetně komerčních služeb. Rodinné pasy v podobě plastových karet (viz 

Příloha č. 3) obdrží přihlášená rodina v počtu dvou kusů, tedy pro každého rodiče, pokud 

spolu žijí ve společné domácnosti, v případě samoživitelů pouze jednu kartu. Tato 

skutečnost ruší omezení čerpání slevy pouze jedním z rodičů. Dalším významným 

přínosem tohoto opatření je rozvoj cestovního ruchu a růst příjmů z turistiky.

Česká republika se tímto opatřením inspirovala v sousedním Rakousku, kde bylo 

zavedeno již před 20 lety. Jihomoravský kraj navázal spolupráci s Dolním Rakouskem, od 

kterého může v rámci realizace projektu Rodinné pasy čerpat mnohé zkušenosti. 

Obrovskou výhodou je mezinárodní provázanost sítě poskytovatelů slev, rodinné pasy tak 

mohou být využívány i v zahraničí, konkrétně v Dolním Rakousku (723 firem) a rovněž na 

Slovensku (2170 poskytovatelů slev)10.

(David 2006; www.rodinnepasy.cz)

9 Jedním z úkolů Národní koncepce rodinné politiky je  právě realizace těchto mezinárodních konferencí o rodinné 
politice, které odbor rodinné politiky a rovnosti žen a mužů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR jednou 
ročně pořádá. Rovněž roku 2006 byla ve dnech 28. a 29. listopadu uspořádána Mezinárodní konference o 
rodinné politice s názvem “Komplexní rodinná politika jako priorita státu aneb je  ČR státem přátelským k 
rodině?”

10 Počet rakouských a slovenských firem koncem listopadu 2006.
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6.2. Obec příznivá rodině

Obce znají potřeby svých obyvatel nejlépe. I počet a formy rodin jsou v každé obci 

jedinečné. Označení "obec příznivá rodině" náleží obcím realizujícím pro-rodinná opatření 

(finanční podpora, bytová politika apod.). „[...] Obec příznivá rodině má k rodině a jejím 

potřebám vztah, a proto má snahu začleňovat rodinu do organického systému všech složek 

života obce a v nich jí dávat prostor, který jí (jako tvůrci lidského kapitálu) náleží." 

(Oujezdská 2006: str. 11) Pro dnešní společnost orientovanou na výkon je zvláště důležitá 

tvorba a růst lidského kapitálu, k čemuž dochází především v rodině. Rodinná politika by 

proto měla všeobecně vytvářet atmosféru příznivou rodině a na úrovni obcí k tomu má 

nej větší příležitost. (Oujezdská 2006: str. 1 1 -1 2 )

Audit "Obec příznivá rodině" měří pro-rodinnost jednotlivých obcí a zároveň nabízí 

podněty k dalším pro-rodinným opatřením. "Jde o vytvoření nových nástrojů, opatření a 

programů na základě nově definovaných cílů komunální politiky orientované na rodiny a 

děti." (Oujezdská 2006: str. 16) Aktéry mohou být hospodářské či jiné odbory, svazy a 

komory, jednotlivé podniky, spolky, neziskové organizace, církve a školy, bytová družstva, 

úřady a další (Oujezdská 2006: str. 15). Průběh auditu je následující: externí auditor 

provede během osmi měsíců analýzu současného stavu v obci. Analýza vede k následnému 

navržení konkrétních změn a opatření. Během dalších tří let jsou navržená opatření a 

změny realizovány, přičemž je povinností obce odevzdat každý rok zprávu o průběhu této 

realizace. Po třech letech je prověřována úspěšnost realizace a v případě dosažení 

požadovaného stavu obdrží obec certifikát “Obec příznivá rodině”. Pro jeho udržení musí 

opět každý rok odevzdávat zprávy, na základě kterých je hodnoceno, zda je dosažený stav 

udržován a přijatá opatření realizována. Lze pokračovat novým auditem, v rámci něhož 

budou navrženy k realizaci další změny a opatření, (www.rodiny.cz)

Soutěž "Obec příznivá rodině" je významným motivačním faktorem pro obce, jelikož 

hodnotí jejich vztah k rodinám. Obce přihlášené do soutěže jsou hodnoceny na základě 

kritérií posuzujících prostředí příznivé rodině a realizaci včetně úspěšnosti pro-rodinných 

opatření, např. organizování volnočasových aktivit zájmových kroužků a akcí, bytová 

politika včetně půjček na bydlení, finanční podpora rodin, ať již  přímá či nepřímá, 

bezbariérový přístup apod. (www.rodinnepasy.cz) Odměnou je vysoký finanční obnos 

rozdělený mezi tři nej úspěšnější obce a rovněž certifikát vypovídající o kvalitě vztahu obcí 

k rodinám a o úrovni zavedených pro-rodinných opatření (www.rodiny.cz).

Česká republika se projektem "Obec příznivá rodině" inspirovala rovněž v 

Rakousku, kde je podpora rodin na úrovni obcí již vysoce rozvinuta. Mezi zavedená pro- 

rodinná opatření na úrovni obcí v tomto sousedním státě spadá např. “Tagesmutter” neboli
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neinstitucionální péče o děti nerodičovskou osobou přímo v její domácnosti ve společnosti 

dalších dětí; dále příspěvek na týdenní rodinnou dovolenou mimo rámec sociálního 

zabezpečení apod. (Oujezdská 2006: str. 16)

6.3. Podnik příznivý rodině

Koncept Podnik příznivý rodině je založen na podobném principu jako Obec příznivá 

rodině a původem pochází z Rakouska a Německa. Označení náleží firmám, podnikům a 

dalším pracovním místům, která mají kladný vztah k rodinám a snaží se podporovat své 

zaměstnance se závislými dětmi, např. prostřednictvím pružné pracovní doby, práce na 

částečný úvazek či práce z domova, sdíleného pracovního místa, zajištěním péče o dítě 

(podnikové školky či dětské koutky přímo na pracovišti) či poskytováním finančních 

příspěvků na zajištění této péče, pořádáním akcí či rekreačních pobytů pro zaměstnance a 

jejich rodiny apod.

Audit i soutěž "Podnik příznivý rodině" zvyšují prestiž podniku a přináší efekty v 

reklamě a konkurenci. Audit je nástrojem inovativní personální politiky a v rámci podniku 

se zaměřuje na deset oblastí: personální vývoj, kompetentnost řídících pracovníků, 

pracoviště, pracovní doba, pracovní postupy a náplň práce, naturální a finanční dávky, 

informační a komunikační politika, podniková specifika, služby rodinám, podnikový a 

personální datový model. Soutěž „Podnik příznivý rodině” zkoumá např. i podmínky pro 

pracovní uplatnění různě handicapovaných osob. Odměnou je rovněž vysoký finanční 

obnos rozdělený mezi tři nejúspěšnější podniky a certifikát vypovídající o kvalitě vztahu 

podniků k rodinám. Audit i soutěž jsou v zahraničí vyhlašovány na úrovni okresů a krajů, 

kde mají větší význam v důsledku potenciální pracovní nabídky pro členy místních rodin. 

(www.rodiny.cz)

6.4. Rodinné kompetence

Tento koncept reaguje na nedostatečně oceněnou práci v domácnosti a výchovu dětí, 

v jejichž důsledku často dochází k diskriminaci žen na trhu práce. Zaměstnavatel považuje 

období na mateřské a rodičovské dovolené za dobu „nicnedělání“, v jejímž průběhu navíc 

dochází ke ztrátě či zakrnění profesní kvalifikace. Je třeba změnit přístup i vnímání 

formálně i neformálně získaných kompetencí a kvalifikací. Projekt EU „Rovné příležitosti 

pro muže a ženy“ dal v Německu vzniknout nástroji zvanému „Bilance kompetencí“. Jeho 

účelem je rozpoznat a ohodnotit neformálně získané kompetence, u nichž je pohlíženo 

zejména na činnosti v rodině. Jedná se o nástroj moderní personální politiky, který je
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založen na skutečnosti, že jestliže 70% našich dovedností (např. sociální a osobnostní 

dovednosti) získáváme neformálním učením, nelze kvalifikovanost jednotlivce posuzovat 

na základě znalostí a dovedností získaných ve školách. Projekt nabízí nový pohled na věc, 

kdy dosavadní život jednotlivce je reflektován jako proces získávání vědomostí a 

dovedností, rodina je považována za místo vzdělávání a domácnost za pracovní místo. 

Požadavky na vykonávání práce s ním spojené jsou pak následující: pedagogické 

dovednosti, plánování, koordinace a kontrola, myšlení a jednání soustřeďující se na 

pracovní místo (tedy na rodinu), nekonfliktní integrující chování vyžadující komplexní 

řešení problémů, schopnost komunikovat a navazovat kontakty, schopnost snášet zátěž, 

schopnost rozhodovat se, schopnost rozdělovat úkoly, osobní kompetentnost a schopnost 

úkolovat sám sebe. Na základě těchto kritérií je vypracován kompetenční profil 

pracovníka, který mu slouží k sebepoznání a zaměstnavatel je na jeho základě schopen 

zařadit ho na odpovídající pracovní místo. Rakouský projekt „Rodinné kompetence“ 

zahrnuje oproti „Bilanci kompetencí“ rovněž speciální test obsahující analýzu potenciálu 

pracovníků. Na základě jeho úspěšného absolvování pak uchazeč či uchazečka obdrží 

certifikát znamenající společenské uznání stejně jako zaručení kvality jejich dovedností. 

(www.rodiny.cz)

6.5. Komunitní plánování

Komunitní plánování představuje cyklický rozvoj sociálních služeb za spolupráce 

všech příslušných aktérů. Česká republika toto opatření zajišťující dostupnost sociálních 

služeb převzala již v roce 1998 z Velké Británie. První organizace inspirující se touto 

metodou u nás bylo Centrum komunitní práce v Ústí nad Labem. Česko-britský projekt 

probíhající v letech 1999-2003 pak uchopil komunitní plánování spolu se standardy kvality 

jako dva své základní pilíře v rámci reformy sociálních služeb (Kloučková 2006: str. 17).
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7. Realizace pro-rodinných opatření v některých krajích 

České republiky
Výše popsaná opatření na podporu regionální rodinné politiky se ujala v některých 

krajích České republiky. Kraje tak zatím činí převážně na vlastní pěst, bez podpory 

z centrální úrovně (s výjimkou komunitního plánování ukotveného v zákoně -  viz kapitola

7. 4. Komunitní plánování v České republice).

7.1. Rodinné pasy v České republice

Projekt Rodinné pasy j e v  České republice jediným opatřením na podporu rodiny na 

úrovni krajů a obcí, jehož výhody mají přeshraniční charakter. Jak již bylo výše zmíněno, 

čeští držitelé těchto pasů mohou čerpat slevy rovněž v sousedním Dolním Rakousku a také 

na Slovensku a naopak.

7.1.1. Jihomoravský kraj

Inspirací pro nastartování projektu Rodinné pasy v Jihomoravském kraji byla 

návštěva jedenácti zastupitelů v Dolním Rakousku v červnu 2005 za účelem udržování 

dobrých sousedských vztahů, které již dříve provozovala některá centra pro rodinu z 

Jihomoravského kraje, především Národní centrum pro rodinu sídlící v Brně. V rámci této 

návštěvy měli zastupitelé možnost seznámit se s projektem Rodinné pasy, a přestože se 

jednalo o osoby napříč politickým spektrem, všechny jím  byly osloveny. Pozitivní odezva 

měla za následek nastartování projektu Rodinné pasy v Jihomoravském kraji, kdy čerpateli 

slev mohou být pouze rodiny z tohoto kraje, avšak síť poskytovatelů slev se vztahuje 

na celé území ČR. 15. května 2006 byly u příležitosti Mezinárodního dne rodiny předány 

hejtmanem Jihomoravského kraje Stanislavem Juránkem první rodinné pasy. Projekt je 

provázen značným úspěchem. Poskytovatelů slev, kteří se k tomuto datu přihlásili, bylo 

v ČR a na Slovensku 5000 a v polovině června 2006 bylo na straně uživatelů napočítáno 

6452 rodin a slevy poskytovalo 5600 obchodních míst. Bylo snahou sjednat slevy, které by 

rodinnému rozpočtu významněji finančně ulevily, a podařilo se dosáhnout slevové výše až 

50%. Co se týče oblastí nabízejících slevy, jedná se o volnočasové aktivity, kulturu, 

klasické nakupování (oděvy, sportovní potřeby, elektronika) a další služby, jako např. 

ubytování, restaurace či dovolené. Ze známějších firem je to naupř. Tescoma, Čedok, 

Kenvelo, Hudy Sport, Koberce K+K a další. Pro poskytovatele slev znamená tento projekt 

reklamu. Jihomoravským krajem je pravidelně zveřejňován jejich seznam a veřejnost je o 

realizaci projektu průběžně informována. Časem jsou plánovány i další podpůrné aktivity. 

Dále je navázána spolupráce se Slovenskem a Dolním Rakouskem a probíhá propojování
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se systémem v těchto sousedních zemích. Jediný druh negativních reakcí na realizaci 

tohoto projektu pochází od některých držitelů rodinných pasů, jejichž přáním je, aby tyto 

služby byly dostupné v co nejširším měřítku, a to jak v rámci Jihomoravského kraje, tak po 

celém území České republiky. Jihomoravský kraj provádí pilotní projekt v rámci České 

republiky a zaznamenává zájem v jednotlivých krajích.

Výrazným přínosem realizace projektu Rodinné pasy je rovněž rozvoj místního i 

mezinárodního cestovního ruchu (a s tím související větší návštěvnost přírodních a 

kulturních památek) a růst příjmů z turistiky.

Zájem rodin Jihomoravského kraje o projekt Rodinné pasy předčil zájem rodin v 

Dolním Rakousku. Zde nebyl o toto opatření prvních deset let po jeho zavedení příliš 

zájem. Po takto neúspěšných začátcích byla najata agentura, jejímž úkolem bylo toto 

opatření propagovat a nabízet. Tato strategie se osvědčila jako úspěšná. Česká republika 

může nyní čerpat z chyb Dolního Rakouska, proto mělo nastartování projektu Rodinné 

pasy v Jihomoravském kraji hladký průběh. Na základě zkušeností z Dolního Rakouska 

byla Jihomoravským krajem např. rovněž najata agentura, která má poskytovatelům služeb 

projekt Rodinné pasy nabídnout. Avšak ti se hlásili a hlásí i sami od sebe.

Dalším úspěchem v rámci realizace tohoto projektu bylo schválení dotace 

z programu INTERREG. Jedná se o program navržený Evropskou komisí, v tomto případě 

konkrétně iniciativa Interreg IIIA, podporující přeshraniční spolupráci sousedících regionů. 

Na výdaje projektu Rodinné pasy přispěje 75%. 20% pak ze svého rozpočtu uhradí 

Jihomoravský kraj a 5% státní rozpočet.

Konečně je významným přínosem rovněž skutečnost, že zavedení projektu Rodinné 

pasy zvedlo zájem o problematiku rodiny. Toto opatření je  určeno právě rodině, která se 

tím stává předmětem zájmu. Podpora rodiny, zohledňování jejích potřeb se dostává do 

povědomí veřejnosti a prostředí se stává příznivější rodině.

Jihomoravský kraj se tak stal průkopníkem v realizaci projektu Rodinné pasy na 

území ČR a je ochoten poskytnout veškeré potřebné informace dalším krajům, které by 

měly o realizaci projektu zájem. Ty už se samy hlásí. Dalším z krajů, kde se koncem roku 

2006 podařilo nastartovat projekt Rodinné pasy, je kraj Vysočina.

(Jan 2006; David 2006; www.rodinnepasy.cz)

7.1.2. Kraj Vysočina

V tomto kraji se podařilo zahájit projekt na podzim roku 2006, konkrétně 28. října. 

Toho dne bylo přihlášeno kolem 1800 rodin a poskytovatelů více než 150. Stále se hlásí 

další. Přípravy i start projektu v kraji Vysočina měl poměrně hladký průběh díky inspiraci 

a podpoře ze strany zkušenějšího Jihomoravského kraje, provozujícího tento projekt již půl
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roku. Projekt je podporován např. distribucí informačních letáků na obecních úřadech, 

mateřských, základních a středních školách, v nemocnicích a zařízeních sociální péče. 

Výdody nabízí projekt Rodinné pasy rodinám z kraje Vysočina rovněž v sousedním 

Jihomoravském kraji, dále pak také v zahraničí, (http://extranet.kr-vysocina.cz; www.kr- 

vysocina.cz)

7.1.3. Olomoucký kraj

Zde bude projekt zahájen v polovině roku 2007. Naváže tak na pozitivní zkušenosti 

Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Po jeho zavedení se rovněž předpokládá 

spolupráce s oběma kraji, kde se již  vytvořila hustá síť poskytovatelů služeb propojená s 

Rakouskem a Slovenskem, (kraj-olomouc.kdu.cz)

7.2. Obec příznivá rodině v České republice

Toto pro-rodinné opatření je u nás zatím pouze ve fázi příprav. Činí tak 

Jihomoravský kraj, který má svoji rodinnou politiku co do počtu připravovaných i 

realizovaných opatření nej rozvinutější, (www.rodinnepasy.cz)

7.2.1. Jihomoravský kraj

Soutěž „Obec příznivá rodině“ je v Jihomoravském kraji plánována na rok 2007 a 

jedná se o podpůrnou aktivitu projektu Rodinné pasy. Snaží se o maximalizaci jeho efektů. 

Na základě kritérií, jako je např. finanční podpora rodin, bytová politika, pořádání 

volnočasových aktivit apod., hodnotí vztah přihlášených obcí k rodinám a znamená tedy 

významný motivační faktor pro poskytovatele slev. (www.rodinnepasy.cz)

7.3. Rodinné kompetence v České republice

Některými pobočkami Národního centra pro rodinu jsou v letech 2006 -  2007 

pořádány následující dva kurzy pro rodiče: Kurz aktivního rodičovství (KARO) a 

Motivační kurz pro ženy před nástupem do zaměstnání. Oba kurzy mají podobnou náplň 

jako projekt Rodinné kompetence. Posilují u rodičů uvědomění si osobnostního i 

profesního růstu v období tráveném na mateřské a rodičovské dovolené. 

(www.centrumprorodinu.cz)
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7.4. Komunitní plánování v České republice

Komunitní plánování v České republice představuje způsob zajištění, realizace, 

rozvoje a dostupnosti sociálních služeb na úrovni všech krajů a obcí za spolupráce všech 

příslušných aktérů, tedy kraje společně s obcemi, poskytovateli sociálních služeb i těmi, 

kterým jsou sociální služby poskytovány (Kloučková 2006: str. 17 - 18). Výhodou tohoto 

opatření je opět skutečnost, že kraje a obce znají potřeby svých obyvatel mnohem blíže a 

mají tedy lepší přehled o místních podmínkách. Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, §95, znamená komunitní plánování doslova „[...] střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů 

sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby.“ (zákon č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách).

Komunitní plánování zahrnuje aktivní účast všech aktérů, proto mapuje možnosti, 

potřeby a nedostatky lépe než dokument "shora" a umožňuje efektivní systém spolupráce 

(Kloučková 2006: str. 18).

Na základě postupu při plnění tohoto střednědobého plánu rozvoje bude poté 

příslušnému kraji přidělena odpovídající dotace ze státního rozpočtu, která pak bude 

přerozdělována místním poskytovatelům sociálních služeb v rámci dotačního řízení 

(dotační řízení v oblasti sociálních služeb na rok 2008 bude již probíhat na jednotlivých 

krajských úřadech, kam se přesune z resortu Ministerstva práce a sociálních věcí, odboru 

sociálních služeb). Komunitní plánování proto rovněž zajišťuje efektivní vynakládání 

finančních prostředků.

V souvislosti s komunitním plánováním se nově tvořící služby pro rodinu potýkají 

v řadě krajů České republiky se značným problémem. Mateřská, rodinná centra a podobné 

organizace tohoto typu nespadají pod sociální služby. Nevztahuje se na ně tudíž výše 

zmíněná povinnost krajů střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Většina krajů 

proto nechce organizace poskytující služby pro rodinu do komunitního plánování začlenit.

Jelikož však „služby pro rodinu“ je termín relativně nový, nemají naopak jiné kraje 

přesnou představu, o jaké služby se jedná, a mylně se domnívají, že je to pouze jedna z 

oblastí sociálních služeb (jelikož existují i sociální služby pro rodinu). Problémem se tak 

stává další skutečnost. Všechny organizace poskytující sociální služby se totiž musí do 30.

6. 2007 registrovat na příslušném krajském úřadě (viz zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, § 120, odst. 5). Registrace deklaruje jejich kvalitu a je podmínkou přiznání 

dotace ze státního rozpočtu. Registrace je provedena na základě splnění požadovaných 

kritérií dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, §78 -  87. U zaregistrovaných 

organizací poté proběhne inspekce ověřující kvalitu služeb, plnění povinností organizace a

36



Bakalářská práce Regionální rodinná politika v ČR

plnění podmínek stanovených pro registraci (viz zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, § 97). Některé kraje, netušící, že se nejedná o sociální služby, pak vyžadují tuto 

registraci na místně příslušném krajském úřadě rovněž po službách pro rodinu.

Skutečností je, že pro služby na podporu rodiny nebyl prozatím zaveden systém 

registrací obdobný tomu, který nyní funguje v oblasti sociálních služeb. Tato informace 

byla ihned předána všem krajům České republiky. Zároveň bylo oznámeno, že 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor rodinné politiky a rovnosti žen a mužů, již 

zahájilo práce na vytvoření podobného systému registrace i pro služby pro rodinu, která by 

rovněž byla udělována na základě splnění vytyčených standardů kvality.

V souvislosti s plněním tohoto úkolu byla svolána pracovní skupina pro oblast 

Služeb pro rodinu, tvořená pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí a zástupci 

nestátních neziskových organizací poskytujících služby pro rodinu. Ta má za úkol 

konzultovat danou problematiku, případně vymezit spektrum služeb pro rodinu a vytyčit 

pro ně základní kritéria, která budou rozhodující pro budoucí registraci. Zároveň je třeba 

rozhodnout, zda bude registrace prováděna z postu krajských úřadů, jako je tomu v případě 

sociálních služeb, či v rámci resortu Ministerstva práce a sociálních věcí. První varianta 

může být přínosem v tom smyslu, že služby pro rodinu začnou být vnímány jako 

samostatná oblast rovnocenná sociálním službám, a kraje mají rovněž blíže ke svým 

organizacím. Pak by znamenalo podložit toto opatření novým zákonem či novelizovat 

zákon o sociálních službách. Obě možnosti jsou velmi obtížné. Tento úkon by dále 

znamenal značnou formalizaci a profesionalizaci služeb pro rodinu, což si řada organizací 

nepřeje, neboť jsou často založeny na svépomoci. Proto je více pravděpodobné, že dojde k 

realizaci druhé varianty, tedy k registraci v rámci odboru rodinné politiky a rovnosti žen a 

mužů Ministerstva práce a sociálních věcí. Ten pak bude mít přehled o kvalitě služeb pro 

rodinu, což mu rovněž může být časem přínosem při dotačním řízení na podporu rodiny.
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8. Aktuální stav na jaře roku 2007
Problematika rodinné politiky souvisí s hodnotovou orientací každého státu a rovněž 

s jeho politickým uspořádáním. Každá politická strana se snaží oblast rodinné politiky 

podporovat jiným způsobem, těžiště problémů vidí na různých místech a rovněž 

navrhovaná i realizovaná opatření jsou odlišná a zahrnují celé spektrum od individualismu 

až po kolektivní zaměření. Nelze však některá opatření označovat a proiri za levicová, jiná 

naopak za pravicový extrém, nelze určit, která z opatření jsou nejlepší. Není možné 

stanovit, zda za lepší opatření služeb péče o děti mají být považovány jesle a mateřské 

školy či individuální hlídací služba typu au-pair, tedy vlastně chůva. Nelze stanovit, zdaje 

pro matku na rodičovské dovolené lepší práce z domova či zda využije dětského koutku či 

podnikovývh jeslí nebo školky na svém pracovšti a vrátí se dříve do zaměstnání. Je však 

snaha hledat optimální řešení, pokrývající zájmy a poptávku celého spektra rodin, 

individuálních přání a představ. Proto je třeba zavést řadu variabilních opatření 

umožňujících rodičům svobodně se rozhodnout, jakým způsobem naloží s výchovou svého 

dítěte a se svojí profesní dráhou. Každá politická strana však vnímá tuto problematiku a 

tyto možnosti jinak, a proto jsou v době působení odlišně ideově založených politických 

stran opatření na podporu rodiny nastavena různým způsobem.

Národní koncepce rodinné politiky byla vytvořena a schválena ke konci volebního 

období České strany sociálně-demokratické. Akční plán na podporu rodin s dětmi 

vycházející z Národní koncepce rodinné politiky byl vypracován přibližně měsíc po 

volbách v červnu 2006, po kterých následovalo více jak půl roku bezvládí. Přestože tedy 

byly Akčním plánem stanoveny určité cíle ve čtyřech hlavních oblastech (služby péče o 

děti, sladění pracovních a rodinných rolí, finanční podpora rodin, regionální rodinná 

politika), nebyl stanoven směr, kterým se mají pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti 

ubírat. Nešlo určit, který typ služeb péče o děti nová vláda podpoří, jaký způsob finančního 

zabezpečení rodin má v úmyslu nastavit, které formy pracovní doby a pracovního místa 

umožňujících lepší slučitelnost pracovního a rodinného života podpoří. V oblasti rodinné 

politiky na úrovni krajů a obcí nebylo možné odhadnout, jakým způsobem bude zajištěno 

její institucionální ukotvení a fungování na regionální úrovni, kdy a kým bude finančně 

zabezpečena, která opatření se mají na regionální úrovni plánovat a realizovat apod. 

Jednání jednotlivých pracovních skupin se proto uskutečnilo jednou či dvakrát bez jasné 

vize, kam směřovat, co plánovat.

Na jaře roku 2007 bylo uloženo Národní koncepci rodinné politiky přepracovat. 

Bude se nyní orientovat v duchu ideologie současné vlády Občanské demokratické strany. 

Akční plán na podporu rodin s dětmi byl zrušen. Nezanikly však pracovní skupiny, jejichž
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úkolem bude na základě přepracované Národní koncepce rodinné politiky dále rozvíjet 

oblast, kvůli které byly ustaveny.

Pracovní skupina pro oblast regionální rodinné politiky je zatím v počátcích svého 

úkolu. Od jejího posledního setkání se toho v oblasti politiky na úrovni krajů a obcí příliš 

nezměnilo. Za úspěch může být považován snad jen start projektu Rodinné pasy v kraji 

Vysočina a úspěšné přípravy na jeho zavedení v Olomouckém kraji. Tvorba metodického 

doporučení, které má krajům pomoci při tvorbě koncepce rodinné politiky na regionální 

úrovni a plánování i realizaci opatření na podporu rodiny, je teprve v počátcích. Je snaha 

vytvořit jej v populárním duchu, aby bylo pro kraje a obce atraktivní, použít je  jako nástroj 

pro tvorbu a zavádění místních opatření. Nestátní neziskové subjekty zabývající se rodinou 

zatím ve většině provozují a rozvíjejí svoji činnost na vlastní pěst. Státní podpora 

prostřednictvím finančních prostředků ze státního rozpočtu v rámci dotačního řízení na 

podporu rodiny pořádáném Ministerstvem práce a sociálních věcí je v některých případech 

doplněna finančních podporou z rozpočtu kraje. Zdaleka však nejsou tyto subjekty 

podporující rodinu vnímány a oceňovány tak jako subjekty poskytující sociální služby.
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9. Budoucí předpokládaný vývoj
Pro oblast rodinné politiky je v nejbližší době chystána řada reforem. První z nich se 

týká čerpání rodičovského příspěvku. Bude následovat reforma v oblasti služeb péče o děti. 

Předpokládá se, že dojde ke zmírnění podmínek pro vykonávání živností zajišťujících péče 

o děti, jak po profesionální, tak po hygienické stránce (viz zákon č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, ve znění zákona č .471/2006 Sb.; zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách 

získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k 

výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 

souvisejících zákonů [zákon o nelékařských zdravotnických povoláních]; nařízení vlády č. 

469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností; nařízení vlády č. 

209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen 

zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto 

nařízením; 30 239/2005-60 sdělení MSMT, kterým se vydává seznam regulovaných 

činností [povolání] v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a 

podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti obecného systému uznávání 

kvalifikací, aktualizovaný k 1.10.2005). Vedle toho je možno paralelně zavést výdělečnou 

činnost „Společná rodičovská výpomoc -  péče o dítě/děti v domácnosti pečujícího rodiče”, 

která by mohla být poskytována pouze na základě absolvování akreditovaného kurzu 

garantujícího odbornou způsobilost pro výkon péče o děti. Tato služba již funguje např. v 

Rakousku pod názvem „Tagesmůtter” (= denní matky). Hygienické podmínky pro její 

výkon by se pohybovaly pouze v obecné rovině. Zároveň se uvažuje, zda by služby péče o 

děti mohly poskytovat rovněž některé nestátní neziskové organizace, konkrétně mateřská 

(a rodinná) centra. Problém s registrací služeb pro rodinu, tedy alespoň konkrétně těchto 

center, by byl na základě této skutečnosti vyřešen.

Problematika registrace služeb pro rodinu jako taková je však stále řešena. 

Organizace poskytující tyto služby byly založeny ve většině amatéry na principu 

svépomoci a v této rovině se snaží alespoň z části přetrvat. Případná registrace by mohla 

být ustavena pouze v rámci odboru rodinné politiky a rovnosti žen a mužů Ministerstva 

práce a sociálních věcí. Pak by však měla význam jen pro účely tohoto odboru, tedy pro 

lepší přehled o službách pro rodinu na území ČR a pro rozhodování o přidělování 

finančních prostředků ze státního rozpočtu v rámci dotačního řízení na podporu rodiny. 

Pokud by registrace byla legislativně ukotvena, byla by realizována na krajských úřadech a 

mohlo by být dosaženo rovnocenného vnímání služeb pro rodinu a sociálních služeb a 

opatření na jejich podporu. Znamenalo by to však splnění určitých přísnějších kritérií pro
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organizace poskytující služby pro rodinu. Tato skutečnost by navíc zapříčinila značnou 

formalizaci a profesionalizaci těchto organizací. Předpokládám, že toto si většina 

organizací nepřeje a tento problém nebude hned tak vyřešen.

Další chystaná reforma se bude týkat daňového systému. Předpokládá se rovněž růst 

počtu nestátních neziskových organizací poskytujících služby pro rodinu. Je otázkou, 

nakolik bude možno tyto subjekty finančně podporovat ze státního rozpočtu. Již nyní je 

tato podpora omezená a je poskytována v rámci dotačního řízení pouze těm kvalitnějším.

Reformy i další podpora rodiny by se měly promítnout i v přepracované Národní 

koncepci rodinné politiky. Předpokládá se zřízení expertní skupiny, která se bude na ní 

bude spolupodílet a jejímiž členy budou odborníci rekrutovaní z jednotlivých oblastí 

souvisejících s rodinnou politikou. Přepracovaná koncepce bude obsahovat rovněž 

realizaci a rozvoj rodinné politiky na úrovni krajů a obcí. Opatření některých 

předpokládaných reforem, zvláště oblast služeb péče o děti, by měla být realizována 

především na regionální úrovni a reagovat na aktuální poptávku v konkrétních oblastech 

ČR. Rovněž pořádání auditů a soutěží hodnotících příznivost rodině bude realizováno v 

rámci krajů a obcí a v rámci podniků především na těchto úrovních. Finanční podpora 

rodin na regionální úrovni by se měla v přepracované koncepci rovněž objevit.

Lze doufat, že zaktualizovaná Národní koncepce rodinné politiky podpořená novou 

vládou bude mít větší váhu při zavádění opatření na podporu rodiny. Efektivita zavádění 

bude posílena, pokud se podaří realizovat řadu těchto opatření na úrovni krajů a obcí.
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10. Shrnutí a závěr
Rodinná politika je politikou průřezovou. Týká se jednotlivých odvětví, jako je např. 

školství, zdravotnictví, bytová politika apod. Jejím předmětem je rodina ve všech 

vývojových stadiích, se zvláštním zaměřením na situace nepředvídatelné, komplikované a 

zátěžové. Rodinná politika se zaměřuje jak na jednotlivce, tak na rodinu jako celek 

(Poláková a kol. 2003: str. 74 -  76). Jedná se o zatím příliš nerozvinutou oblast, jejímž 

úkolem však je podporovat zdravou, fungující rodinu, základní jednotku státu.

Za totalitního režimu byla rodinná politika, stejně jako vše ostatní, v kompetenci 

státu a snahou bylo zveřejnit vše soukromé, včetně rodinného života, zkolektivnit vše 

individuální, včetně výchovy dětí. Situace po roce 1989 znamenala úplně nový pohled na 

svět a zcela odlišné hodnoty. Rada radikálních změn při transformaci na postmoderní 

kapitalistickou společnost včetně rostoucího individualismu znamenala prudké zásahy do 

rodiny, rozpad tradičních a vznik nových forem soužití, emancipace započatá v minulém 

režimu nabrala na síle. V důsledku svobodného působení řady kulturních prvků (knihy, 

filmy, média apod.) se začalo v rodinách ve větší míře objevovat násilí. Ekonomická 

transformace znamenala pokles příjmů i životní úrovně řady občanů. Změnil se k lepšímu 

pohled na osoby zdravotně, tělesně i jinak postižené.

Všechny výše jmenované skutečnosti i řada dalších má za následek dnešní nastavení 

rodinné politiky. Ta se zaměřuje především na rodiny nefungující a neúplné, na rodiny 

nízkopříjmové a na podporu rodiny obecně zejména finanční cestou, prostřednictvím 

poskytování řady dávek. Podpora zdravé a fungující rodiny by však měla být založena na 

zahrnutí všech oblastí, které se rodiny týkají, měly by být využity všechny způsoby a cesty, 

opatření umožňující svobodnou volbu a individuální plány, naplnění požadavků a přání 

rozdílných rodin.

Lepšímu sladění pracovních a rodinných rolí by napomohla podpora zavádění 

flexibilních forem pracovní doby a pracovního místa. Volnou či pružnou pracovní dobu, 

částečné pracovní úvazky11, sdílené pracovní místo, práci z domova či práci po telefonu a 

další opatření napomáhající ke skloubení profesní dráhy s rodinnými záležitostmi lze na 

českých pracovištích využívat jen velmi poskrovnu (viz Příloha č. 1).

Služby péče o děti byly prozatím převážně redukovány na jesle a mateřské školy. 

Přitom zdravotnická zařízení typu jesle byla od počátku 90. let 20. století radikálně 

likvidována a zavírána. Z původních 1043 v roce 1989 jich dnes funguje pouze kolem 55 a 

dochází do nich kolem 0,5 % z celkové populace dětí do tří let věku (Kuchařová -

11 V České republice pracuje v současnosti na částečný pracovní úvazek pouze 5,1 % obyvatel, 8,7% žen a 
dokonce jen 2,3% mužů.
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Svobodová 2006: str. 8). Že tato nabídka neodpovídá poptávce, svědčí téměř 26% dětí 

mladších tří let v mateřských školách ve školním roce 2005/06 (Kuchařová - Svobodová 

2006: str. 15). Ani hustá síť mateřských škol v České republice však v současnosti nestačí 

uspokojit všechny rodiče. Ve roce 2006 bylo zamítnuto 9570 žádostí o nástup dítěte do 

mateřské školy (Kuchařová - Svobodová 2006: str. 17). Individuální hlídání dětí ve formě 

volné či vázané živnosti je pro většinu rodičů finančně nedostupné. Výsledkem je fakt, že 

např. v kraji Vysočina má celých 86% rodičů potíže se zajištěním péče o své děti 

(Jozífková in Keršnerová 2006; str. 1). Jako řešení se nabízí rozšíření spektra služeb péče o 

děti (Nečas 2007). Individuální hlídání dětí by mělo být finančně zpřístupněno všem 

rodičům, kteří by o ně měli zájem. Podmínky pro vykonávání živností „Péče o děti do tří 

let věku v denním režimu” a „Péče o rodinu a domácnost” by proto měly být usnadněny 

např. upravením hygienických a dalších požadavků na prostředí výkonu činnosti. Využít 

službu „Společná rodičovská výpomoc -  péče o dítě/děti v domácnosti pečujícího rodiče”, 

kterou se plánuje zavést, by bylo umožněno ať již  stanovením stropu pro možnou finanční 

odměnu, či zvýšením počtu dětí hlídaných jednou osobou, apod. Tuto službu by mohla 

rovněž poskytovat mateřská centra, která mají pro její výkon obvykle optimální podmínky. 

Dalším ze způsobů je motivace zaměstnavatelů k zřizování podnikových školek či 

dětských koutků přímo na pracovišti nebo k přispívání zaměstnancům na služby péče o 

děti. Jednou z forem této motivace je např. možnost přičíst náklady na zřizování či 

přispívání na péči do nákladů, které jsou odečítány ze základu daní. (Nečas 2007) Rodiče 

tak budou mít možnost dřívějšího návratu do zaměstnání díky využití péče o děti přímo na 

pracovišti. Rovněž budou moci svěřit své dítě do péče chůvě či tzv. denní matce hlídající 

další děti, nebo se sami rozhodnou v rámci pobytu na rodičovské dovolené pro vykonávání 

jedné z výše uvedených živností nebo služby Společná rodičovská výpomoc.

Možná registrace služeb pro rodiny s dětmi by měla zajistit jejich lepší kvalitu a 

zároveň větší podporu, ať již finanční či jinou; lze hovořit i o zvýšení prestiže těchto 

služeb.

Finanční podpora rodin bude mimo jiné ovlivněna chystanou daňovou reformou. 

Třírychlostní systém čerpání rodičovského příspěvku nabídne rodiči svobodnou volbu 

délky a výše jeho pobírání, další formy výchovy dítěte a udržování profesní kvalifikace. 

Jak již bylo uvedeno, zaměstnavatelům lze umožnit připisovat výdaje na zavádění pro- 

rodinných opatření na pracovištích k nákladům, které se odečítají od základu daní (Nečas

2007). Některá z těchto opatření mohou fungovat pouze v rámci firmy bez návaznosti na 

stát či jiný další subjekt. Rodinné pasy znamenají pro rodinu finanční úlevu ze strany 

poskytovatelů služeb, nikoliv státní pokladny.
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Nestátní neziskové subjekty poskytující služby pro rodinu nejsou zatím příliš 

společensky ani finančně ohodnocovány. Jejich počet však roste, stejně tak jako 

poskytované služby, které se zaměřují na všestranný rozvoj jak rodičů, tak dětí.

Rodinná politika na úrovni krajů a obcí by měla podporovat zavádění a fungování 

všeho výše zmíněného na regionální úrovni. Pomoc a poradenství při zřizování živnosti 

„Denní péče o děti do tří let věku v denním režimu” či „Péče o rodinu a domácnost”, 

semináře na tato a podobná témata, podpora těchto služeb v rámci mateřských center a 

podobných organizací by jistě měla aktivně fungovat v rámci každého kraje. Zavádění 

opatření „Rodinné pasy” by mělo být podpořeno i krajích, kde tento projekt ještě 

nefunguje. Rovněž audity a soutěže „Podnik příznivý rodině” by měly být realizovány 

příslušnými krajskými úřady v jednotlivých regionech, neboť mají na místní úrovni větší 

význam. Tyto mediální kampaně podnítí zaměstnavatele k zavádění pro-rodinných 

opatření ve svých podnicích a firmách. Podobné audity a soutěže jsou chystány v rámci 

jednotlivých obcí („Obec příznivá rodině“) a mohou tak být konečně prováděny i v rámci 

jednotlivých krajů („Kraj příznivý rodině”). Je třeba podporovat nestátní neziskové 

subjekty poskytující služby pro rodinu, jejich růst na místních úrovních podle aktuální 

poptávky a všemožným způsobem zvyšovat jejich prestiž.

Znovu se podívejme na Přílohu č. 1 znázorňující poměr censových domácností rodin 

ku ostatním censovým domácnostem v jednotlivých krajích. Realizace výše popsaných 

pro-rodinných opatření a řady dalších by rodinám v těchto domácnostech zlepšila životní 

podmínky a postupně i mohla zvýšit jejich procento. To je cílem rodinné politiky a 

podmínkou pro budoucí vývoj a existenci českého státu.

Podpora rodiny s cílem zvrátit nepříznivý demografický vývoj má být jednou z 

priorit v rámci předsednictví České republiky v Evropské Unii v roce 2009. Tato 

skutečnost by měla být zohledněna ve všech chystaných i realizovaných opatřeních a ve 

společnosti by mělo být vytvářeno a udržováno prostředí příznivé rodině. Rodinná politika 

by měla být všemožně rozvíjena a podporována řadou subjektů. Všichni její aktéři by měli 

spolupracovat a zavádět komplexní opatření na podporu rodiny v místě jejich působnosti. 

Realizace rodinné politiky na centrální úrovni Ministerstva práce a sociálních věcí by měla 

být doplněna o její podporu a institucionální zajištění na regionální úrovni, neboť kraje 

mají ke svým občanům blíže, znají lépe specifické potřeby oblastí pod ně spadajících a 

jsou schopny koordinace samotných obcí při zavádění a realizování pro-rodinných 

opatření. Cílem by mělo být dosažení aktivního rozvoje rodinné politiky na úrovni krajů a 

obcí za spolupráce všech aktérů.
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kvalifikací, aktualizovaný k 1. 10. 2005).
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13. Přílohy

Příloha č. 1: poměr censových domácností rodin ku ostatním domácnostem

(tabulka)

kraje censové domácnosti 
úplných a neúplných rodin

censové nerodinné 
domácnosti a censové 

domácnosti jednotlivců
Karlovarský kraj 66% 34%
Plzeňský kraj 68% 32%
Jihočeský kraj 69% 31%
Středočeský kraj 69% 31%
Hlavní město Praha 59% 41%
Ústecký kraj 65% 35%
Liberecký kraj 67% 33%
Královéhradecký kraj 70% 30%
Pardubický kraj 71% 29%
Kraj Vysočina 74% 26%
Jihomoravský kraj 70% 30%
Zlínský kraj 72% 28%
Olomoucký kraj 71% 29%
Moravskoslezský kraj 69% 31%

(www.czso.cz)

Příloha č. 2: Opatření na podporu harmonizace rodinných a pracovních 

vztahů (v %) (n = 627) (tabulka)

existuje je možné 
zavést

zavedení 
nepřipadá v 

úvahu
Práce na zkrácený pracovní 

úvazek 29 25 41
Sdílení pracovního místa s 

další osobou 21 25 44
Volná pracovní doba 

(zaměstnanec š iji určuje sám) 22 20 53
Práce z domova (např. na 

počítači) 11 13 70
Hlídání dětí na pracovišti 2 8 83

Mimořádné pracovní volno 12 31 43

Poznámka: Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „nevím“. 

Zdroj: CVVM, výzkum Naše společnost 2004, šetření 04-03 

(www.cvvm.cas.cz)
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Příloha č. 3: Podoba rodinných pasů (obrázek)

Bakalářská práce Regionální rodinná politika v ČR

Rodinný pas

JMK0000001 f
RODINA NOVÁKOVA
001 S3* SPHERE 12S80B )0*M on r*ím

cara
www.sphere.cz - karta plná výhod

(www.rodinnepasy.cz)

Příloha č. 4: Rozhovor s Janem a Davidem dne 29. 11. 2006 (text)

Tazatel12: Nejprve úvodní, formální otázka: pochází Vaše inspirace týkající se 

opatření Rodinné pasy pouze z Rakouska nebo i z jiných zemí?

David: Inspirovali jsme se pouze Dolním Rakouskem.

Tazatel. Na základě čeho jste začali s Dolním Rakouskem spolupracovat?

David'. Ze dvou důvodů. Jedním z nich byly aktivity center pro rodinu, především 

Národního centra pro rodinu sídlícího v Brně. Druhým z důvodů byla 

návštěva jedenácti zastupitelů Jihomoravského kraje v Dolním Rakousku za 

účelem již dřívější spolupráce. Zde nám byl představen projekt zvaný 

Rodinné pasy. Přestože se jednalo o jedenáct zastupitelů napříč politickým 

spektrem, všechny toto opatření nadmíru zaujalo.

Tazatel. Zájem rodin ve Vašem kraji prý předčil zájem rodin v Rakousku. Proč tomu 

tak bylo?

David. V Dolním Rakousku bylo toto opatření zavedeno již před dvaceti lety. 

Prvních deset let o to téměř nebyl zájem a vypadalo to dost špatně. Pak ale 

byla najata agentura, která dostala za úkol toto opatření propagovat a 

nabízet. To znamenalo úspěch. Česká republika může nyní čerpat z chyb 

Dolního Rakouska, proto mělo nastartování projektu Rodinné pasy v 

Jihomoravském kraji hladký průběh. To lze posoudit i na základě cifer

12 Lydie Keprová
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přihlášených.

Tazatel: Objevily se v souvislosti se zavedením tohoto opatření i nějaké negativní 

reakce?

David: Jediné negativní reakce pocházejí od některých držitelů Rodinných pasů, 

kteří by si přáli, aby tyto služby byly dostupné v co nej širším měřítku, a to 

jak v rámci Jihomoravského kraje, tak po celém území České republiky. Co 

se týče toho druhého, provádíme pilotní projekt v rámci České republiky a 

zaznamenali jsme zájem v kraji Praha a Vysočina. Více vám k tomu ale 

neřeknu, spadá to spíše pod kompetence Jana.

Tazatel. Jaké byly reakce poskytovatelů služeb v Jihomoravském kraji na spuštění 

tohoto projektu?

Jan\ Reakce byly a stále jsou pozitivní. Na základě zkušeností z Dolního 

Rakouska jsme rovněž najali agenturu, která měla poskytovatelům služeb 

toto opatření nabídnout. Avšak hlásili a hlásí se i sami od sebe.

Tazatel. Mají poskytovatelé služeb z tohoto projektu nějaké výhody? Jsou za to 

nějakým způsobem finančně odměňováni?

Jan : Přímé finanční odměny jim  z toho neplynou. V tomto ohledu je to na bázi 

dobrovolnosti. Avšak znamená to pro ně marketingový nástroj. Na internetu 

existuje katalog poskytovatelů služeb, kteří Rodinné pasy zavedli mezi svá 

opatření. Mají tedy svou marketingovou základnu. V neposlední řadě toto 

opatření zvyšuje prestiž.

Tazatel. Mají čeští držitelé Rodinných pasů možnost využívat tuto službu i v jiných 

zemích, kde je zavedena?

Jan\ V Dolním Rakousku ano. Existuje zde 800 poskytovatelů služeb, u kterých 

čeští držitelé Rodinných pasů mohou využít tuto službu. Je to však 

vzájemně propojeno. Tedy i rakouští držitelé Rodinných pasů mohou 

využívat těchto služeb v Jihomoravském kraji. V jiných zemích zatím tato 

možnost není, nebo o ní alespoň nevím.
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Tazatel. Zvedlo zavedení tohoto opatření zájem o problematiku rodiny?

David: Určitě. Jedná se o první konkrétní pro-rodinné opatření, tedy takový 

“otvírák”. Vzhledem k tomu, že znamenalo úspěch, budeme moci 

pokračovat v dalších opatřeních, např. v projektu “Obec příznivá rodině”.

Pokud bych však měl hovořit o zvýšení popularity rodiny ve společnosti, 

jednalo by se pouze o spekulace.

Tazatel. David mě na Vás odkázal, co se týče zájmu dalších krajů České republiky o 

projekt Rodinné pasy. Pouze jmenoval kraj Praha a kraj Vysočina. Mohl 

byste mi k tomu říci něco konkrétněji?

Jan: Já zase nevím o tom, že by měl zájem kraj Praha. Co se týče kraje Vysočina, 

tam se nyní již sbírají žádosti o Rodinné pasy a v prosinci by měl být projekt 

zahájen. Další kraj, o kterém vím, že projevil zájem, je kraj Olomoucký, 

avšak zatím pouze výhledově. Jednání zde budou probíhat v roce 2007.

Příloha č. 5: Rozhovor s Angelikou dne 28. 11. 2006 (text)

Tazatel' 3: Jak vypadá regionální rodinná politika v Dolním Rakousku?

Angelika: Dolní Rakousko je rozděleno na devět regionů -  kantonů. Každý z nich má 

svoji vládu. Každý kanton sám rozhoduje o své rodinné politice. Proto se na 

různých místech v Rakousku liší opatření, např. služby péče o děti, ale i 

existence rodinných pasů a možnosti a pravidla jejich užití. Lidé si často 

stěžují na Ministerstvu, kde pracuji (Spolkové ministerstvo pro sociální 

zabezpečení, generace a spotřebitelské věci), na existenci či neexistenci či 

špatné nastavení některých opatřeních v jejich kantónu. To má však na 

starosti právě vláda příslušného kantónu, nikoli Ministerstvo.

Tazatel. Existuje nějaké propojení mezi kantóny, týkající se rodinné politiky?

13 Lydie Keprová
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Angelika'. Ano. Jednou ročně se uspořádá konference, které se účastní představitelé všech 

kantonů. Zde prezentují své kantóny a sdělují si zkušenosti.

Příloha č. 6: Projekt bakalářské práce z června 2006 (text)

Projekt bakalářské práce
Lydie Hušková14 

Předpokládaný název práce:

Utváření regionální rodinné politiky v České republice 

Námět práce:

Stav rodinné politiky v České republice není v současnosti příliš uspokojivý. Pozornost je 

věnována především sociálním službám, které jsou určeny zvláště neúplným a 

nefungujícím rodinám. Přitom význam péče o zdravou a funkční rodinu, která je základní 

jednotkou každého státu, není doceněn. Proto byla v roce 2005 Ministerstvem práce a 

sociálních věcí a za pomoci dalších odborníků vypracována tzv. Národní koncepce rodinné 

politiky, která byla schválena vládou a která poukazuje na důležitost a naléhavost posílení 

pozice rodiny v české společnosti. Na tuto koncepci navazuje tzv. Akční plán rodinné 

politiky. Ten má za úkol vyzdvihnout oblast rodinné politiky na roveň jiných řešených 

problematik a má se zabývat jejím dalším rozvojem. Oblast rodinné politiky byla pro účely 

Akčního plánu na jaře roku 2006 rozdělena do čtyř hlavních okruhů. Jedním z nich je 

právě regionální rodinná politika. Pro každý z těchto okruhů byla vytvořena pracovní 

skupina skládající se ze zaměstnanců Ministerstva práce a sociálních věcí a z odborníků, 

jež má za úkol řešit problematiku daného okruhu. Hlavním cílem skupiny, zabývající se 

regionální rodinnou politikou, je rozvoj rodinné politiky na úrovni krajů a obcí za 

spolupráce všech aktérů. Nejprve je však třeba dostat do povědomí veřejnosti naléhavost 

řešení rodinné politiky. Právě nezájem o tuto problematiku je jedním z hlavních překážek 

rozvoje této nezbytné součásti sociální politiky v České republice.

Předpokládaná metoda zpracování:

Jako studentka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy jsem na stáži na Ministerstvu

14 od 24. 6. 2006 Keprová
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práce a sociálních věcí, v oddělení rodinné politiky. Mám tedy možnost účastnit se setkání 

pracovních skupin, stejně tak se setkávám s jejich výstupy, se kterými se dále pracuje. Do 

rukou se mi dostanou hodnocení a názory odborníků jednotlivých skupin, právě tak jako 

reakce Ministerstva a vlády. Ráda bych tedy ve své bakalářské práci stručně načrtla 

aktuální vývoj regionální rodinné politiky, jak se odehrává a bude odehrávat od května 

2006 do dubna 2007.
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