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Úvod

Pro svou diplomovou práci jsem si vybral téma rodinné politiky, zaměřené na

oblast harmonizace rodiny a práce, konkrétně na institucionální a individuální

poskytování služeb péče o děti předškolního věku, jejich legislativní zakotvení a možný

vývoj. Rodinná politika v tomto směru přesahuje hranice různých oborů, její kouzlo

spočívá v absenci univerzálně platného a vždy spolehlivého receptu, který by zaručil její

hladké fungování. Hledat takový recept by se rovnalo dřívějším a naprosto zbytečným

snahám alchymistů vyvinout elixír mládí. Každá účinná rodinná politika musí vycházet

z ekonomického, kulturního, sociálního a demografického kontextu, který se může

dynamicky měnit. Nadto v rámci celého systému rodinné politiky státu na sebe

synergicky působí její jednotlivé nástroje přímé a nepřímé podpory rodin tak, aby

vytvářely komplexní, stabilní a vyvážené zázemí příznivé pro rodinu.

Ve své práci proto nebudu, právě z těchto důvodů, vycházet z „univerzálně

platných“ předpokladů, co je v rámci rodinné politiky týkající se služeb péče o děti

správné, či vhodné, leč vynasnažím se stručnou analýzou demografického, socio-

ekonomického a socio-kulturního vývoje k těmto zjištěním dospět. První kapitolu za

tímto účelem věnuji faktorům, které ovlivňují a zároveň jsou ovlivňovány rodinnou

politikou, vytváří její předpoklady a působí na její konkrétní cíle. Ve druhé kapitole se

vycházeje z předchozích poznatků pokusím zachytit obecné trendy rodinné politiky

v České republice ve vztahu k tvorbě vhodných podmínek vedoucích ke skloubení

rodinného a pracovního života, a to z hlediska péče o děti předškolního věku. V této

kapitole se proto zaměřím na ty nástroje rodinné politiky, které vzájemnou provázaností

působí na oblast, která se stala středobodem mého výzkumu. Zároveň se pokusím

nastínit, kam by v tomto ohledu rodinná politika měla směřovat a jakými prostředky lze,

snad, k tomuto cíli dospět. Cílem třetí závěrečné kapitoly bude zmapování platnou

legislativou zakotvených institutů zajišťujících služby péče o děti předškolního věku,

jejich stav a možný vývoj, s přihlédnutím k některým navrhovaným avšak dosud

legislativně nepřijatým opatřením. Jednotlivé instituce pro přehlednost rozdělím do

dvou skupin na základě kritéria věku dítěte.

Cílem mé diplomové práce je zjistit, vycházeje ze sociálního, kulturního a

ekonomického kontextu, zda rodinná politika týkající se služeb péče o děti předškolního
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věku prostřednictvím platné legislativy v dostatečné míře reflektuje potřeby všech

rodičů s dětmi předškolního věku a přispívá v tomto ohledu k lepším podmínkám

skloubení rodinného a pracovního života.
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1. Faktory formující vývoj rodinné politiky a oblast služeb

péče o děti

1.1 Demografický vývoj

Demografický vývoj v České republice je jedním z velmi důležitých východisek

pro tvorbu komplexní rodinné politiky a utváření vhodných podmínek v oblasti služeb

péče o děti předškolního věku. Bez znalosti o tom, jak početná bude kohorta dětí

předškolního věku vyplývající z počtu narozených dětí a vývoje úhrnné plodnosti, by se

nedalo adekvátně reagovat prostřednictvím rodinné politiky v kvantitativní oblasti

nabídky služeb péče o děti. Důležité jsou však i ostatní údaje, týkající se například

posunu průměrného věku matek a rozmělňující se struktury rodin vyplývající

z ukazatelů sňatečnosti a rozvodovosti. Pomocí těchto dat se může rodinná politika

flexibilněji zaměřit na určité profilující se skupiny populace a vyjít vstříc jejich

specifickým požadavkům. Demografický vývoj svým způsobem věrně (empiricky)

zachycuje z makro-hlediska reálné chování české populace, z kterého rodinná politika

nejen vychází, ale které je spoluutvářením socioekonomických a sociokulturních

podmínek schopna ovlivňovat. Konkrétní převládající vliv ekonomických nebo

kulturních faktorů na demografický vývoj je tématem diskuzí předních českých

demografů a sociologů. Jisté je, že z demografického hlediska není Česká republika

ostrůvkem vymykajícím se evropskému trendu, který se nazývá druhou demografickou

tranzicí. V podkapitolách týkajících se demografického vývoje v České republice se

budu stručně a spíše jen v datech zabývat jevy (plodnost, sňatečnost a rozvodovost),

které tvoří podle mého názoru kamínek z mozaiky stěžejních východisek pro tvorbu

rodinné politiky, zejména zaměřené na oblast služeb péče o děti předškolního věku.

V této kapitole jsem vycházel zejména z dostupných údajů Českého statistického úřadu

a z výzkumného projektu Rodina, partnerství a demografické stárnutí, jehož hlavním

řešitelem je J. Rychtaříková, V. Kuchařová a kolektiv.
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1.1.1  Plodnost

Období od počátku 90. let 20. století je v České republice z hlediska úrovně a

struktury plodnosti charakteristické „hlubokým propadem plodnosti, nárůstem věku

matek při porodu, zvyšováním podílu dětí narozených mimo manželství a poklesem

předmanželských koncepcí“1.

Úhrnná plodnost (průměrný počet živě narozených dětí na jednu ženu

v reprodukčním období) ještě v roce 1991 činila 1,86, další léta se však propadla na

úroveň kolem 1,3, v roce 1999 dosáhla minima 1,13. Od roku 2002 úhrnná plodnost

pozvolna narůstá na současnou hodnotu 1,5.2 Úhrnná plodnost se bude patrně stále

pozvolna zvyšovat v souvislosti s realizací odložených porodů.3 Z hlediska kapacit

zařízení služeb péče o děti předškolního věku tak z těchto dat vyplývá, že v současné

době rapidně přibývající počet dětí se v horizontu několika příštích let ustálí,

v absolutních počtech však bude jasně převyšovat počet narozených dětí z devadesátých

let.

Podle věkového profilu plodnosti se těžiště maximální plodnosti přesouvá

z věkové skupiny 20-24letých žen (v současné době přibližně 22 % z úhrnné plodnosti)

do věku 25-29 let (necelých 40 % z úhrnné plodnosti) a ještě dynamičtější nárůst je

zaznamenán ve věkové skupině 30-34 let (necelých 30 % z úhrnné plodnosti), kde se ve

srovnání s rokem 1990 zvýšila míra plodnosti z 0,19 na 0,39.4

Z hlediska pořadí živě narozených dětí křivka dětí narozených v prvním pořadí

poměrně přesně kopíruje dynamiku křivky úhrnné plodnosti, zatímco dětí v druhém

pořadí sice odpovídá celkovému trendu, avšak její propad a nárůst je pozvolnější a

odpovídá názoru, že část rodičů, kteří se rozhodli pro rodičovství, je silně prorodinně

orientovaná a tudíž méně citlivá na okolní podmínky.5

1 Rychtaříková, Jitka.  Kuchařová, Věra. Rodina, partnerství a demografické stárnutí. Praha: Apolys,
2008, str. 12
2 ČSÚ, Obyvatelstvo – roční časové řady, http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_hu
3 ČSÚ, Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2065,
http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/4020-09
4 Rychtaříková, Jitka. Kuchařová, Věra. Rodina, partnerství a demografické stárnutí. Praha: Apolys, 2008,
str. 15
5 Rychtaříková, Jitka - Kuchařová, Věra. Rodina, partnerství a demografické stárnutí. Praha: Apolys,
2008, str. 17, graf č. 1.4
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Za posledních 20 let vzrostl podíl dětí narozených mimo manželství z 10 % na

současných 33 % (z tohoto souboru jsou z 80 % svobodné ženy, necelých 20 %

rozvedené ženy). Podíl dětí narozených v manželství, ale počatých před sňatkem klesl

z 55 % v roce 1993 na 30 % v roce 2006. Tyto trendy lze spolu se snižováním

sňatečnosti vysvětlit rostoucí preferencí neformálního soužití, stejně jako větší

ekonomickou podporou ze strany státu neprovdaným matkám. V této souvislosti je

nutné zmínit i ukazatel, podle kterého se vysokoškolačky stávají svobodnými matkami

méně často oproti ženám s menším vzděláním.6

Míra potratovosti v porevolučním období setrvale klesá a ustálila se na hodnotě

0,37 na jednu ženu, podobně, jak je tomu v západních zemích.7

1.1.2 Sňatečnost a rozvodovost

Od poloviny 90. let se rodinná struktura výrazně proměňuje. Přibývá podílu

svobodných žen a mužů, zejména mladších 30 let. Ve věkové skupině 25-29 let je 74 %

mužů a 54 % žen svobodných. V této věkové skupině přitom panuje nevyšší míra

prvosňatečnosti, naproti tomu sňatečnost žen do 20 let je mizivá. Průměrný věk prvního

vstupu do manželství se stále posouvá, v roce 2006 činil u žen 28 let a u mužů 30 let.8

V této souvislosti je nutné upozornit na pluralizaci rodinných forem, rozebranou

v kapitole zaměřující se na socio-kulturní faktory.

Míra rozvodovosti stoupá. Oproti roku 1985, kdy končilo rozvodem 36 %

manželství, se v roce 2005 rozvedlo již 47 % manželství. Obecně platí, že čím vyšší je

stupeň vzdělání manželů, tím nižší je pravděpodobnost rozvodu. Přibližně 60 %

rozváděných manželů má nezletilé děti.9

6 Rychtaříková, Jitka - Kuchařová, Věra. Rodina, partnerství a demografické stárnutí. Praha: Apolys,
2008, str. 19
7 Rychtaříková, Jitka - Kuchařová, Věra. Rodina, partnerství a demografické stárnutí. Praha: Apolys,
2008, str. 22
8 Rychtaříková, Jitka - Kuchařová, Věra. Rodina, partnerství a demografické stárnutí. Praha: Apolys,
2008, graf 1.14
9 Rychtaříková, Jitka - Kuchařová, Věra. Rodina, partnerství a demografické stárnutí. Praha: Apolys,
2008, str. 32
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1.2 Socio-ekonomické faktory

Zcela přelomový bod ve vývoji demografického vývoje a tím i rodinného života

a rodinné politiky, která obojí reflektuje, znamenala v České republice změna

politického režimu. Přechod na tržní hospodářství zvýšil dalekosáhle mobilitu jedinců.

Státní paternalismus vystřídal pocit odpovědnosti jedince za svůj vlastní život. Tento

tlak je spojen velmi silně s orientací na pracovní trh. Kariéra významným způsobem

ovlivňuje životní úroveň a tím i životní styl a sociální status. Tržní podmínky umožňují

stoupat po společenském žebříčku vzhůru zejména těm vzdělanějším a orientovaným na

práci. Roste poptávka po vzdělání jako důležitý předpoklad k „dobré práci“, na poli

vzdělávání panuje genderová rovnost, počet vysokoškolsky vzdělaných žen stoupá

stejně jako počet mužů. Emancipaci žen nahrávají i strukturální ekonomické změny,

kdy se těžiště ekonomické aktivity přesouvá z výrobních odvětví do oblasti služeb, které

jsou ženám více nakloněny. Nový fenomén, „strach z nezaměstnanosti“, nutí člověka

k větší pracovní mobilitě a flexibilitě, bez ohledu na osobní – rodinnou situaci

pracovníků. Sepětí jedince s pracovní kariérou ještě více umocňuje situace na trhu

s bydlením. Mladí lidé, kteří nemají byt v osobním vlastnictví a chtějí se osamostatnit

od rodičů a případně založit rodinu, mají dvě možnosti. Platit vysoké tržní nájemné,

nebo si pořídit byt financovaný hypotečním úvěrem. Obojí předpokládá po dlouhé etapě

vzdělávání start kariéry. Ten je však spojen pro většinu čerstvých absolventů se

získáváním praxe vykoupené relativně nižším příjmem.

Vzhledem k zaměření mé diplomové práce se budu orientovat na ty sociálně –

ekonomické aspekty, které podle mého názoru ovlivňují legislativu v oblasti rodinné

politiky a zároveň jsou, respektive mohou být, touto legislativou ovlivňované.

Ohniskem bádání je tedy v této kapitole vztah sociálních a ekonomických faktorů na

možné rozhodování potenciálních rodičů v rodinné oblasti a tím se dotýkám i určitého

kontextu, na kterém je třeba zakládat rodinnou politiku zaměřenou na formální i

neformální služby péče o děti.
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1.2.1 Náklady na dítě

Z předchozího textu vyplývá, že pod vlivem transformačních změn prudce

narostla cena času, který lidé v reprodukčním období mohou redistribuovat do různých

oblastí, zejména pracovních, volnočasových a v neposlední řadě rodinných aktivit.

Zároveň lze z předchozího demografického vývoje usoudit, že „poptávka po dětech“ ve

srovnání s ostatními aktivitami klesá. Proč tomu tak je? Odpověď nabízí ekonomické

teorie vycházející z konceptu racionální volby.

Podle chicagské školy10 zastupované G. Beckerem je zlomovým faktorem ztráta

ekonomické hodnoty dítěte. Dítě již nepředstavuje ekonomickou jednotku, která by

rodičům přinášela materiální prospěch. Z investičního statku, kterým je užitek z práce,

kterou děti vykonávají, nebo zajištění rodičů ve stáří, se stává spotřební statek, přičemž

děti přinášejí spíše užitek, projevující se v emocionálním prospěchu. Na transformací

uvolněném poli spotřebních statků však v naší zemi panuje velká konkurence. Svobodní

lidé v reprodukčním období se ve své spotřební volbě řídí cenou zboží, preferencemi a

svým příjmem. Pokud tedy dítě dle teorie racionální volby figuruje jako spotřební

statek, pak jeho cenu je v tomto ohledu nutno chápat nejen jako potřebné náklady na

výchovu, které jsou v našem právním prostředí do jisté míry kompenzovány institutem

dávek státní sociální podpory. Zejména je potřeba brát v úvahu „náklady ušlých

příležitostí“11. Čas věnovaný dětem je drahý, čím vyšší je vzdělání a tím i možnosti

pracovního uplatnění matek, tím vyšší jsou i náklady ztracených příležitostí, které

zvyšují cenu dítěte a snižují fertilitní poptávku. Je tomu tak proto, že matka ztrácí

pracovní příjem, ztrácí čas na své koníčky a jiné možnosti seberealizace, pokud je

s dítětem doma.

Koncept „nákladů ušlých příležitostí“ doplňuje a rozvíjí další z teorií racionální

volby z dílny H. Leibensteina a R. Easterlina.12 „Konzumní preference“ jsou doplněny

vztahem ke společenskému postavení. Roste-li příjem rodiny, odráží se to i v jejím

sociálním statutu, který má vliv právě na výběr v oblasti spotřebních statků, kam je pro

10 myšlenky autorů jednotlivých teorií racionální volby shrnuty L.Rabušicem in: Rabušic, Ladislav. Kde
ty všechny děti jsou? Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2001, str. 116
11 Rabušic, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou? Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2001, str. 121
12 myšlenky autorů jednotlivých teorií racionální volby shrnuty L.Rabušicem in: Rabušic, Ladislav. Kde
ty všechny děti jsou? Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2001, str. 129
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účely teorie zahrnuto i dítě. Vyšší sociální status mění i referenční skupiny rodiny,

měřítko, jehož optikou jedinec nazírá na své vlastní chování. Srovnává jej s chováním

jedinců z téže skupiny. To ovlivňuje spotřební chování a zejména náklady na výchovu

dítěte. Rodina s vyšším sociálním statutem inklinuje k nákladnějším nárokům na životní

styl, ale i na „kvalitu“ dětí, na jejich výchovu a zabezpečení. Proto je pro chování rodin

rozhodující z tohoto hlediska nikoliv absolutní, ale relativní příjem.13 Relativitou je

míněno jakou optikou jedinec na svůj příjem nazírá. Příklon k referenčním skupinám se

vytváří v období socializace. V jaké rodině člověk vyrůstá, má přímý vliv i na jeho

aspirace v dospělosti. Pokud se pak ve světle rostoucí životní úrovně vyhlídky jedince

zlepšují, výsledkem je pravděpodobný optimismus v rámci plánování rodiny. Při

neměnných společenských podmínkách má kohorta mladých, která je větší v poměru

k předchozí kohortě, obecně nižší relativní příjem. Je to způsobeno větší konkurencí na

poli vzdělávání (nedostatečné kapacity školských zařízení) a později na trhu práce.

Početnější kohorta s nižším relativním příjmem se pak přizpůsobuje okolním

podmínkám a vyčkává s narozením potomků do pozdější doby, respektive své rodinné

plány částečně nerealizuje. Tomu odpovídá i demografický vývoj v České republice na

konci 20. a počátku 21. století., kdy současná generace lidí ve věku 26 – 35 let, právě ta,

která se nachází ve fázi rozhodování o dětech a způsobech jejich výchovy a proto je

v hledáčku mého zájmu, je narozena v období tzv. „baby boomu“. Pokud však stát

účinně svou sociální politikou reaguje na změny sociálně-ekonomického klimatu

formou rozšiřování školních kapacit a vytváření nových pracovních míst, konkurenční

znevýhodnění početné generace se tím zákonitě zmírňuje. Specifičnost naší země také

spočívá ve větší ekonomické homogenitě. Společenské nůžky nejsou tak rozšířené jako

například v USA a děti z různých sociálních vrstev většinou navštěvují stejná zařízení,

jsou do nich investovány podobné prostředky. Navíc tím, že společnost své referenční

skupiny v mnohém přebírala díky rozšířenému vlivu masmédií od vytouženého

svobodného světa, domnívám se, že v tomto ohledu výrazně a skokově „zchudly“

všechny kohorty napříč sociálním spektrem, a to i přesto, že až na malé výkyvy životní

úroveň spjatá s reálným příjmem prokazatelně rostla.14 Mladá generace již své vyhlídky

nesrovnává pouze se situací v rodině, kde vyrůstala, ale se standardem a životní úrovní

v západních zemích. Referenční skupiny hledá podle mého názoru zčásti tamtéž.

13 Rabušic, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou? Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2001, str. 130
14 ČSÚ, Makroekonomické údaje, reálné mzdy, http://www.czso.cz
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Model teorie racionální volby je záměrně úzce pojatý a opomíjí mnoho

relevantních faktorů. Soustředí se na faktor rostoucích nákladů na dítě v moderní

společnosti a jeho provázanost s chováním člověka v ekonomické racionální rovině,

abstrahované od individuálních „neracionálních“ preferencí. Naskýtá se otázka, jak

snížit popisované „náklady ušlých příležitostí“ a zvýšených nákladů na dítě, což je

zároveň jedním z podstatných úkolů rodinné politiky. Optimismus budí fakt, že sociální

politika státu je za určitých okolností sto některé tendence ovlivnit.

Český legislativní rámec umožňuje využít v tomto směru zejména dva nástroje.

Dávky státní sociální podpory a služby péče o děti. Dávky zvyšují příjem rodičů a tím

kompenzují náklady ztracených příležitostí, nutno ovšem zdůraznit, že tyto náklady

nesnižují. U osob s vysokými příjmy, přičemž se příjmy s rostoucí životní úrovní

zvyšují napříč společností, plošně nastavené dávky zdaleka nekompenzují náklady.

Jejich efekt se tudíž s rostoucím příjmem snižuje. Na model rodičovského příspěvku,

který proporcionálně zohledňuje dosavadní příjem matek podobně jako je tomu u

peněžité pomoci v mateřství, českému státu chybí potřebné zdroje a společenská a tím i

politická vůle.

Služby péče o děti, ať už formální, nebo neformální sice náklady ztracených

příležitostí nekompenzují, ale podstatným způsobem je snižují. Umožňují matkám

participovat na pracovním trhu a na jiných aktivitách. Zvláště u žen, jejichž příjmy jsou

vysoké, znamená rozvinutá pomoc při péči o děti předškolního věku možnost volby, zda

zůstat s dítětem po celou dobu doma, nebo alespoň částečně pokračovat v budování

kariéry a osobního růstu. Tato skupina žen přitom tvoří podstatnou část ze souboru

potenciálních matek, které odkládají porod do pozdějšího věku. V souladu s obecnými

cíli rodinné politiky je prostřednictvím legislativy potřebné jejich volbu usnadnit a

rozšířit tak zacílení rodinné politiky i na tuto skupinu, jejíž velikost se stále rozšiřuje.

Možnosti legislativních změn jsou předmětem této práce v druhé a třetí kapitole.
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1.3 Socio-kulturní faktory

Důležitou roli pro interpretaci vzorců chování spjatého s rodinou a výchovou

dětí hraje paradigma tzv. „ideové a kulturní změny“15. Jedinec se v oblasti, která je

předmětem rodinné politiky, neřídí pouze tím, co je z hlediska racionálního uvažování

objektivně nejlepší či nejvýhodnější. Podstatným faktorem zůstává, co jako nejlepší

variantu zvolí na základě svého subjektivní přesvědčení, co jako nejvýhodnější vnímá

on sám. Tyto subjektivní intence jsou utvářeny hodnotovým systémem a hodnotovými

preferencemi, které jsou formovány sociálním a kulturním prostředím, ve kterém

jedinec žije. Proces socializace probíhá především ve formativním věku, ale pokračuje

prakticky celý život.

Vliv ideových a kulturních změn zaznamenal princetonský projekt při vysvětlení

první demografické tranzice, kdy se pokles porodnosti, čili nový vzorec chování, šířil

z oblasti do oblasti, které byly kulturně a jazykově blízké, nikoliv v závislosti na socio-

ekonomických determinantách, daných hranicemi státu.16 Tok informací ve sféře

rodinných strategií byl tedy přenášen v interpersonální rovině.

Na princetonský projekt navázal koncept druhé demografické tranzice v podání

D. van de Kaa, který formuloval proměny jednotlivých demografických jevů jako

„posun od manželství k alternativním formám soužití“17. Uniformní rodina a domácnost

pluralizuje svoji podobu a „dítě již není středobodem života rodičů, je jím samotný pár,

či individuum a jeho dítě“.18 To vše právě v kontextu kulturních změn, nesené v duchu

zvýšeného důrazu na individuum, na jeho rozvoj a seberealizaci, působící i na oblasti

výchovy dítěte a zaměstnání. Rozptýlení vzorců chování je mnohem snazší a rychlejší

než v minulosti. Díky masovým mediálním prostředkům se svět stává globální vesnicí.

Česká společnost je po pádu komunismu bezesporu vtažena do tohoto procesu, zvláště

tím, že se snaží co nejrychleji přiblížit vyspělým státům západního světa. Ideové změny

v české společnosti působí na vzorce chování populace v reprodukčním věku, na její

hodnotové preference v oblasti, která je předmětem rodinné politiky, v oblasti péče o

15 výsledky princetonského projektu shrnuty L. Rabušicem in: Rabušic, Ladislav. Kde ty všechny děti
jsou? Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2001, str. 173
16 Rabušic, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou? Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2001, str. 65
17 citováno L.Rabušicem in: Rabušic, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou? Praha: Sociologické
nakladatelství (SLON), 2001, str. 177
18 citováno L.Rabušicem in: Rabušic, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou? Praha: Sociologické
nakladatelství (SLON), 2001, str. 178
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děti, která je předmětem mého bližšího zkoumání. Jaká jsou specifika českého

prostředí?

1.3.1 Rodina a její struktura

V České republice je stále úplná rodina dominantním typem rodinného

uspořádání, byť stále přibývá domácností tvořených jedním rodičem s alespoň jedním

dítětem, obvykle matkou a zároveň domácností jednotlivců, jejichž výskyt roste

nejdynamičtěji. Domácnosti jednotlivců jsou tvořeny převážně muži, jelikož osaměle

žijící ženy mají často děti, tvoří tak neúplnou domácnost a žijí převážně u rodičů. Ve

věku 25 let je stále svobodných 79 % mužů a 62 % žen. Roste podíl nesezdaných soužití

a partnerství bez soužití. Manželství však má pořád ještě vysoký status, i když jeho

podpora jako základní životní formy klesá. 80 % žen a mužů žijících v nesezdaném

soužití uvádí záměr sňatek uzavřít. Ve věku 30 až 35 let osoby, které nežijí

v manželství, nemají partnera. V souladu s ideovou změnou však manželství není

legitimujícím důvodem k soužití a k rození dětí. Charakteristika českých rodin je

podtržena faktem, že v roce 2009 se 40 % dětí narodilo mimo manželství.19

1.3.2 Preference k rodině a dětem

Výzkum v rámci projektu „Rodina, zaměstnání a vzdělání“20 zaměřeném na

skupinu svobodných do věku 30 let, mladých rodin s alespoň jedním dítětem a rodin se

školními dětmi ukázal, jak se mění hodnotové preference v rámci vybraných skupin

v průběhu rodinného cyklu.

19 Možný, Ivo. Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008, str. 259
20 Seznam publikací vázaných k projektu lze nalézt na webových stránkách VÚPSV:
http://www.vupsv.cz/index.php?p=projects&site=default&id=126
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1.3.2.1 Svobodní

27 % procent svobodných lidí vypovědělo, že je pro ně nejvíce důležité žít pro

rodinu a děti. Postoje žen a mužů se však značně liší, kdy na tuto otázku kladně

odpovědělo 34 % žen a pouze 19 % mužů.21 Na škále od jedné do pěti se tato hodnota

jevila pro respondenty jako důležitá (3,7). Na druhou stranu se bez větší odchylky v

rozdílu pohlaví z 84 % mladí svobodní lidé přiklánějí k preferenci narození dítěte

posunout do pozdějšího věku a nejprve si budovat kariéru.22

1.3.2.2 Mladé rodiny a rodiny se školními dětmi

Ženy vnímají hodnotu rodiny silněji než muži již v předchozí skupině a po

narození dítěte žít pro rodinu a dítě vyjadřuje jako nejdůležitější prioritu 45 % z nich,

což je poměrně plynulý nárůst o 11 %. U mužů s narozeným potomkem však priorita

rodiny rapidně stoupá (41 %) a obě pohlaví tak vyjadřují ochotu žít pro rodinu velmi

podobně. U mužů tato tendence pokračuje přibližně na stejné úrovni i v rodině se

školními dětmi, ženy se orientují na rodinu ještě silněji (vzrůst na 55 %).23

1.3.3 Preference ve vztahu k zaměstnání
1.3.3.1 Svobodní

Mít dobře placenou práci a práci, která baví je v tomto segmentu populace

nejdůležitější u 31 % žen a 43 % mužů, zaměstnání se jeví jako větší priorita než rodina.

Zajímavé je, že tyto preference jsou relativně neměnné v kontextu vzdělání

21 Kuchařová, Věra – Haberlová Věra. Rodina a zaměstnání v průběhu životního cyklu.
In: Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej (eds.): Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti.
Boskovice/Brno: František Šalé - Albert, 2008, str. 44, graf č. 1
22 Ettlerová, Sylva. Rodina a zaměstnání I. Svobodní jedinci. Praha: VÚPSV, 2007, str. 34, graf č. 3
23 Kuchařová, Věra – Haberlová Věra. Rodina a zaměstnání v průběhu životního cyklu.
In: Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej (eds.): Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti.
Boskovice/Brno: František Šalé - Albert, 2008, graf č.1
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respondentů. Preference rodiny i zaměstnání jsou bez rozdílu pohlaví velmi silné (na

škále důležitosti od jedné do pěti stupeň 4).24

1.3.3.2 Mladé rodiny a rodiny se školními dětmi

Hodnota dobře placené práce si zachovává v souvislosti s narozením potomka u

žen i u mužů stálý charakter, její hodnota coby priority klesá u žen jen o 4 % a u mužů

ještě méně. Sílící váha přikládaná rodinnému životu nemění preference v oblasti

zaměstnání, které se zdá stále důležité i v souvislosti s nutným zajištěním příjmu rodiny.

Hodnota seberealizační složky práce (práce, která baví) však slábne, jen pro 23 % žen je

práce, v které se realizují prioritou, u mužů je propad slabší.

V rodině se školními dětmi vnímají práci jako nejvyšší prioritu ženy i muži

takřka shodně (25-33 %).25

1.3.4 Preference ke způsobu péče o dítě

Obecně preferovaným způsobem péče o děti do dvou let je péče výlučně

v rodině, pro péči mimo rodinu se podle preferencí vyslovuje mizivé jedno procento

mladých lidí. Péče o děti ve věku od dvou do tří let je preferovaná rovněž v rámci

domácí rodinné péče, péči mimo rodinu preferuje přibližně 4-8 % rodin. Zlomovým

momentem je v tomto ohledu dosažení 3 let věku dítěte, pak preference péče o dítě

mimo rodinu rapidně rostou od 40 do 70 %.26 Preferované modely rodin, vzdělání ani

pohlaví příliš tyto preference neovlivňují. Realizovaný způsob péče o dítě je v souladu

s preferencemi.

24 Kuchařová, Věra – Haberlová Věra. Rodina a zaměstnání v průběhu životního cyklu.
In: Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej (eds.): Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti.
Boskovice/Brno: František Šalé - Albert, 2008, graf č.2
25 Kuchařová, Věra – Haberlová Věra. Rodina a zaměstnání v průběhu životního cyklu.
In: Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej (eds.): Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti.
Boskovice/Brno: František Šalé - Albert, 2008, graf č.2
26 Sirovátka, Tomáš – Bartáková, Helena. Harmonizace rodiny a zaměstnání v České republice a role
sociální politiky In: Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej (eds.): Rodina, děti a zaměstnání v české
společnosti. Boskovice/Brno: František Šalé - Albert, 2008, str. 81, tabulka č. 4
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Preferovanému způsobu péče o dítě odpovídá i preferovaný model zapojení žen

na trh práce podle věku dítěte, kdy se ženy i muži bez rozdílu vzdělání vyjadřují, že by

jejich přáním bylo, aby žena zůstala s dítětem v útlém věku doma. Teprve od třetího

roku dítěte vzrůstá preference pracovní aktivity, nejvíce u vysokoškolaček (85 %),

výrazně méně u žen se základním vzděláním (47 %).27 Ve zvýšené míře mladí lidé

v tomto období preferují pro ženu částečný úvazek. Preference se však s realitou

rozchází, částečné úvazky nejsou v České republice zdaleka tak rozšířeny jako

v západních zemích. Spíše než neochotou zaměstnavatelů je to dáno tím, že částečné

úvazky jsou spojeny s nižším výdělkem, méně kvalitní prací a omezenými možnostmi

kariérního vzestupu.28

Vzhledem k tomu, že je postoj ke způsobu zapojení péče o děti v tak příkrém

rozporu s předchozími zjištěními o vzrůstající podpoře egalitaristického modelu rodiny

u většiny žen, vyvstává otázka příčin takto náhlé tendence. Většina autorů zabývající se

touto problematikou zdůrazňuje vliv nastavení rodinné politiky, tedy konkrétně

rodičovského příspěvku a institucionální péče o děti. Bohužel se s tímto názorem musím

ve své diplomové práci ztotožnit. Jasným dokladem vlivu současného nastavení služeb

péče o dítě je dynamická změna preferencí ve věku tří let dítěte, od kdy dítě může

navštěvovat školku a do kdy obvykle rodiče (matka) pobírá rodičovský příspěvek. Stát

tak místo deklarované svobody volby pro rodiče vytváří institucionální tlak na

zachování tradičního modelu rodiny. Svým způsobem jsou preference dány také

společenským kontextem, kdy se polovina populace domnívá, že dítě ve školce strádá.29

Z hloubkových rozhovorů s matkami často vyznívá obava, že budou „za krkavčí

mámy“, pokud své ratolesti svěří do péče mimo rodinu.30

27 Sirovátka, Tomáš – Bartáková, Helena. Harmonizace rodiny a zaměstnání v České republice a role
sociální politiky In: Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej (eds.): Rodina, děti a zaměstnání v české
společnosti. Boskovice/Brno: František Šalé - Albert, 2008, str. 82
28 Plasová, Blanka. Problémy přechodu žen na trh práce po rodičovské dovolené.
In: Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej (eds.): Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti.
Boskovice/Brno: František Šalé - Albert, 2008, str. 226
29 Saxonberg, Steven. Právo na otce: Rodičovská „dovolená“ ve Švédsku. In: Křížková, Alena (eds.):
Práce a péče. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008, str. 128
30 Šlechtová, Hana. Překážka i příležitost: dítě a identita matky ze vzdělané rodiny. In: Sirovátka, Tomáš -
Hora, Ondřej (eds.): Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Boskovice/Brno: František Šalé -
Albert, 2008, str. 164
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1.3.5 Mužské a ženské role

Ideová přeměna, která klade důraz na seberealizaci a individuum, posiluje

tendence k universalitě mužských a ženských sociálních rolí, přechod od tradiční

komplementarity v českém prostředí však nabízí na první pohled nejednotný obraz.

V rovině obecných postojů, spočívajících v názoru, že žena i muž mají mít

v manželství stejný prostor ve vztahu k práci a koníčkům, zastává populace napříč

rodinnými cykly přibližně z 90 % souhlasné stanovisko. Svobodní muži a muži

s předškolními dětmi toto stanovisko podporují přibližně z 80 %, názorově se v tomto

pohledu obě pohlaví shodnou v rodinách s předškolními dětmi (90 %).31

Poněkud v kontrastu k obecným deklaracím genderové rovnosti se pak jeví

pohled mužů a žen na výkon povinností v péči o domácnost, kdy názory žen sice

zůstávají konzistentní s předchozím stanoviskem, ale postoje mužů již více inklinují

k tradiční komplementaritě rodinných rolí a stejné povinnosti k péči o domácnost

preferuje „jen“ 60 % z nich.32

Pokud v případě rodin zaměstnaných partnerů hrozí konflikt práce a péče o dítě,

zhruba polovina žen zastává egalitaristický model, zatímco druhá polovina se přiklání

tradičnímu modelu komplementarity genderových rolí, tzv. modelu modifikovaného

živitele, kdy žena preferuje méně náročnou práci a přibere na svá bedra větší podíl

povinností spojených s péčí o děti.33 Z průzkumu je patrné, že se muži v konkrétních

situacích přiklánějí ke komplementaritě genderových rolí více než ženy, u žen

preference egalitaristického modelu mírně slábne v průběhu rodinného cyklu.

Charakteristický je také vliv vzdělání, kdy egalitaristický model preferují ženy a muži

v závislosti na rostoucím stupni dosaženého vzdělání.

Přestože jsou v České republice preference obou modelů vyvážené, reálná dělba

práce o děti a domácnost v rodině odpovídá modifikovanému modelu živitele. Bez

31 Kuchařová, Věra – Haberlová Věra. Rodina a zaměstnání v průběhu životního cyklu.
In: Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej (eds.): Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti.
Boskovice/Brno: František Šalé - Albert, 2008, graf č.4
32 Kuchařová, Věra – Haberlová Věra. Rodina a zaměstnání v průběhu životního cyklu.
In: Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej (eds.): Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti.
Boskovice/Brno: František Šalé - Albert, 2008, graf č.5 a 6
33 Kuchařová, Věra – Haberlová Věra. Rodina a zaměstnání v průběhu životního cyklu.
In: Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej (eds.): Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti.
Boskovice/Brno: František Šalé - Albert, 2008, str. 55
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ohledu na preferovaný model, dokonce bez ohledu na vzdělání, či příjem. Jako výrazný

indikátor v tomto procesu se ukazuje přítomnost dítěte do tří let v rodině a přítomnost

matky na rodičovské dovolené.

1.3.6 Konflikt zaměstnání a péče o dítě

Ideové a kulturní změny nutně ústí v jistý konflikt, kdy důraz na seberealizaci,

individuální svobodu a autonomii, přetrhávání klasických vzorců chování předepsaných

a vynucovaných tradiční společností naráží na přetrvávající přání mít děti. Rodičovství

a péče o dítě se nezvratně dostává do konfliktu s dvoupříjmovým modelem rodiny,

který je výrazem pracovní aspirace žen v dnešní postmoderní společnosti a svým

způsobem i nutností, jak si zachovat životní úroveň srovnatelnou s vyspělým světem.

Konflikt je za stávajících podmínek řešen dočasným nahrazením příjmu ženy v podobě

peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku. Ze socio-ekonomického

hlediska výše náhrady nemusí být dostatečná. Z hlediska kulturního a ideového

kontextu však absolutně neodpovídá preferencím většiny žen, od kterých se očekává, že

dočasně přeruší kariéru, sleví na svých volnočasových aktivitách a seberealizaci

v životě - tím, že je rodičovský příspěvek podmíněn osobní péčí o dítě a zároveň takřka

chybí institucionální péče o děti do tří let, stejně jako vyhovující úprava soukromých

služeb v této oblasti. Ženy, aby mohly dostát svým preferencím „žít pro rodinu a děti“,

obětují jinou pro ně neméně důležitou hodnotu. Zůstávají s dětmi do tří let doma,

preferovaný egalitaristický model rodiny se mění na model modifikovaného živitele. A

nebo tuto „oběť“ nepodstupují. V souladu s teorií redukce nejistoty34 snižují nejistotu

v nestabilním vztahu s partnerem a obavy ze zvládnutí rodinné situace jiným druhem

jistoty: odložením rodičovství a osobním uplatněním.

V českém prostředí je nezpochybnitelné, že žena má mít vzdělání a vlastní

kariéru. Zaměstnanost žen je dnes předpokládaným a z hlediska státního rozpočtu

vítaným faktem. Péče o dítě však podle poloviny mladé populace kariéru ženy vážně

34 Suchanec, Miroslav. Pořizují si české ženy své děti ke snížení vlastní nejistoty? Posouzení relevance
teorie redukce nejistoty skrze rodičovství v českém prostředí. In: Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej (eds.):
Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Boskovice/Brno: František Šalé - Albert, 2008, str. 290
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narušuje.35 Stejně rovnoměrně je rozšířen i názor, že pokud matka pracuje, dítě

předškolního věku strádá. Příčiny těchto názorů lze vystopovat v historickém i

současném působení rodinné politiky v oblasti péče o dítě, jak dokládá kapitola,

věnovaná rodinné politice v ČR.

1.3.7 Služby zajišťující péči o děti předškolního věku jako východisko

Východiskem pro řešení konfliktu práce a výchovy dětí se jeví i v této oblasti

institucionální zajištění péče o děti předškolního věku jako jeden z faktorů, vedle

flexibilních, či zkrácených pracovních úvazků a většího zapojení mužů do péče o děti.

Nikoliv jako povinnost rodičů svěřit dítě do institucionální péče, ale jako možnost

volby, zajímavé zvláště pro rodiny egalitaristického modelu a dále pro ženy, které

plánují děti a zároveň si nepřejí ohrozit svoji kariéru. Podle teorie preferencí jsou

obecně v postmoderní společnosti vyspělých států zastoupené z jedné pětiny ženy

rodinného typu a z jedné pětiny ženy zaměřené výhradně na kariéru. Zbylých 60 % žen

své strategie rodinného chování zařizují podle podmínek, ať už výše zmíněných socio-

ekonomických, nebo institucionálních, vyplývajících ze směřování rodinné politiky.

Tyto ženy vykazují v českém prostředí největší rozdíl v počtu chtěných a realizovaných

dětí. Přitom pochází z populačně silných ročníků, které odkládaly narození dětí do

pozdějšího věku a v nejbližších letech budou narození potomků realizovat a podle

statistik již realizují. Z tohoto důvodu by měly být cílovou skupinou rodinné politiky, ne

snad jedinou, ale nikoliv opomíjenou. Tato skupina „nejcitlivěji reaguje na rodinnou

politiku a její podněty“36. Možnosti využití služeb o děti předškolního věku představuje

legislativní úprava v kontextu rodinné politiky, které se budu věnovat v druhé části

diplomové práce. De lega ferenda by tato legislativní úprava měla směřovat k vytvoření

podmínek umožňujících reálnou volbu pro „adaptivní“ a kariérně založené ženy, mezi

celodenní domácí osobní péčí o dítě a alternativ v podobě celodenního či „hodinového“

35 Kuchařová, Věra – Haberlová Věra. Rodina a zaměstnání v průběhu životního cyklu.
In: Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej (eds.): Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti.
Boskovice/Brno: František Šalé - Albert, 2008, str.51, tabulka č. 3
36 Chromková, Manea – Mrázová, Markéta – Rabušic, Ladislav. Teorie založené na lidských preferencích
jako možný příspěvek k vysvětlení současného reprodukčního chování. In: Sirovátka Tomáš et al.
Rodina, zaměstnání a sociální politika. Brno: ALBERT, 2006, str. 60
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využití formální nebo neformální péče o dítě, zejména do tří let. Volbu usnadněnou

dosažitelností, ať už z hlediska bydliště nebo financí, dostupností z hlediska volných

kapacit a kvalitou péče.
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2. Rodinná politika

Rodinná politika coby veřejná politika zaměřená k rodině obecně sleduje kvalitu

života dítěte a jeho rodičů. Konkrétní cíle rodinné politiky naznačují, na jakou oblast

rodinného života a rodinného chování se stát zaměřuje. Za tím účelem formuluje různé

koncepce obsahující prorodinná opatření, která intervenují do té které oblasti života

rodin. Péče o děti je důležitou oblastí rodinného chování, ne-li tou nejdůležitější.

Rodinná politika vytváří jakýsi institucionální mezistupeň mezi vzájemně se

prolínajícími společensko-ekonomickými a kulturními faktory na jedné straně a

konkrétním modelem péče o dítě na straně druhé. Soubor rodinných opatření

v konkrétní oblasti má-li být efektivní, musí vycházet z celospolečenského kontextu.

Rodinná politika je tedy utvářena na základě ekonomických a sociálních faktorů.

Zároveň na tyto faktory působí sama a utváří je podle svého zaměření. Ovlivňuje tak i

oblast péče a výchovy dětí, kdy intervenuje do „ekonomického a kulturního“ prostředí,

na jehož bázi rodiče volí mezi různými rodinnými strategiemi a alternativami.

Poskytnou rodiče svému dítěti péči tak, že jeden z nich rezignuje na pracovní kariéru a

bude pečovat o dítě v domácím prostředí osobně? Nebo svěří dítě instituci zabezpečující

péči? Od jakého věku dítěte, na kolik hodin denně? Rodinná politika prostřednictvím

svých nástrojů, především mateřské a rodičovské dovolené coby institutu pracovního

práva a rodičovského příspěvku jako jedné z dávek státní sociální podpory, určité

rodinné strategie nepřímo podporuje a některé blokuje.

2.1 Legislativní úprava vybraných nástrojů rodinné politiky

2.1.1 Peněžitá pomoc v mateřství ke stavu k 1.1.2011

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje jako jedna z dávek nemocenského

pojištění, jejíž úprava je obsažena v hlavě čtvrté části třetí zákona č.187/2006 Sb., o

nemocenském pojištění.

Okruh osob, které mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství je vymezen

taxativně v § 32 odst. 1, patří sem pojištěnka, která porodila dítě. Dále pojištěnec, který

buď převzal dítě do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo který pečuje o
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dítě, jehož matka zemřela. Pojištěnec, který pečuje o dítě a je buď otcem dítěte, nebo

manželem matky dítěte, přičemž jsou splněny další stanovené podmínky a dále

pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě

porodila, a zároveň s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě.

Nárok těchto osob na peněžitou pomoc v mateřství je podmíněn účastí na

nemocenském pojištění po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede

dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.37 Den nástupu na peněžitou pomoc

v mateřství je vymezen podle § 34 odst. 1 tak, že nastává nejpozději k počátku šestého

týdne před očekávaným dnem porodu (s výjimkou případu převzetí dítěte pojištěncem

do péče). V tomto bodě se tak právní úprava účinná od 1.1.2011 liší od předchozí právní

úpravy, kdy bylo možné splnit podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství i

později. Podle novelizovaného znění tedy musí být podmínky pro nárok na peněžitou

pomoc v mateřství splněny k počátku šestého týdne, jinak nárok na tuto dávku

nevzniká. Dřívější nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává buď tím, že si jej

pojištěnka zvolí, nejdříve však od počátku osmého týdne před očekávaným dnem

porodu, nebo dnem porodu, k němuž došlo před plánovaným nástupem na peněžitou

pomoc v mateřství. Osoby samostatně výdělečně činné a zahraniční zaměstnanci nadto

musí splnit ještě podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň

180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem nástupu na peněžitou pomoc

v mateřství.38

Délka podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství činí 28 týdnů u pojištěnky,

která porodila jedno dítě, 37 týdnů v případě, narodilo-li se jí dětí více. U pojištěnce při

převzetí dítěte do péče činí podpůrčí doba 22 týdnů, respektive 31 týdnů, pečuje-li takto

o více dětí.39

Denní výše dávky peněžité pomoci v mateřství činí 70 % denního vyměřovacího

základu.40 Denní vyměřovací základ stanovený podle § 18 se pro výpočet peněžité

pomoci v mateřství upravuje pomocí redukčních hranic. Do první redukční hranice se

denní vyměřovací základ nekrátí, z částky nad první redukční hranicí do druhé redukční

hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k

37 zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, § 32 odst. 2
38 zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, § 32 odst. 3
39 zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, § 33
40 zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, § 37
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částce nad třetí hranicí se nepřihlíží. Podle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí

č. 293/2010 Sb. první redukční hranice činí pro rok 2011 825 Kč, druhá 1 237 Kč a třetí

2 474 Kč, přičemž poslední částka představuje maximum denního vyměřovacího

základu před jeho redukcí. Právní úprava tak činí peněžitou pomoc v mateřství odvislou

od příjmu, zároveň však počítá s konkrétní redukcí vyměřovacího základu, což je

projevem sociální solidarity. Peněžitou pomoc v mateřství lze v důsledku úpravy

redukčních hranic denně čerpat nejvýše do částky 1 011 Kč, jelikož se „k částce nad

třetí redukční hranicí nepřihlíží“41

2.1.2 Rodičovský příspěvek
2.1.2.1 Rodičovský příspěvek podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

podpoře ke stavu k 31.12.2010

Rodičovský příspěvek upravuje hlava pátá zákona č. 117/1995 Sb., o státní

sociální podpoře tak, že nejprve formuluje podmínky nároku na rodičovský příspěvek a

následně stanoví výši rodičovského příspěvku.

Z § 30 vyplývá, že nárok na rodičovský příspěvek je podmíněn péčí o dítě, které

je v rodině nejmladší a dále, že taková péče musí být vykonávána osobně celodenně a

řádně po celý kalendářní měsíc.

Nárok na rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře do dvou let věku dítěte

náleží rodiči při kumulativním splnění dvou podmínek. První podmínkou je vznik

nároku na peněžitou pomoc v mateřství ve výši nejméně 380 Kč za kalendářní den.

Druhou podmínkou je učinění volby pobírání rodičovského příspěvku ve zvýšené míře,

a to ve lhůtě do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním

měsíci, v němž dítě dosáhlo 22 týdnů života, případně 31 týdnů života, pokud se

narodilo zároveň více dětí.

Pokud rodič nesplnil uvedené podmínky pro nárok na rodičovský příspěvek ve

zvýšené výměře, náleží mu až do 21 měsíců věku dítěte nárok na rodičovský příspěvek

v základní výměře. Od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém dítě

dosáhlo 21 měsíců života, zákon stanoví dvě možnosti čerpání rodičovského příspěvku.

41 zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, § 21 odst. 1 písm. b)
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Pro čerpání rodičovského příspěvku v základní výměře do tří let věku dítěte musí rodič

provést volbu nároku nejpozději do konce kalendářní měsíce, v němž dítě dovrší

21 měsíců života a zároveň se vyžaduje vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství,

nebo alespoň nárok na nemocenské poskytované v souvislosti s porodem. Na rozdíl od

nároku na příspěvek ve zvýšené výměře již tedy není vyžadováno, aby peněžitá pomoc

v mateřství činila nejméně 380 Kč za kalendářní den. V případě, že rodič nesplní

uvedené podmínky pro čerpání rodičovského příspěvku v základní výměře, náleží mu

nárok na rodičovský příspěvek ve snížené výměře, který čerpá od měsíce následujícího

po měsíci, kdy dítě dosáhlo 21 měsíců života až do 4 let dítěte, přičemž se nepožaduje

vznik nároku na některou z dávek nemocenského pojištění ani provedení volby nároku.

Podle § 30a odst. 2 jednou provedenou volbu nároku na rodičovský příspěvek

nelze měnit. Podle § 30 odst. 1 je však nárok na rodičovský příspěvek odvozen od péče

o dítě, které je v rodině nejmladší. Proto v situaci, kdy se v rodině stane nejmladším jiné

dítě, u kterého ještě nebyla provedena volba nároku, původní nárok na rodičovský

příspěvek zaniká posledním dnem kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, ve

kterém se stalo v rodině nejmladší jiné dítě a rodiči je umožněno za podmínek

§ 30 odst. 1 provedení nové volby nároku na rodičovský příspěvek vztahující se k právě

nejmladšímu dítěti. Pokud však z důvodu dosaženého věku nejmladšího dítěte nelze

volbu provést, má rodič nárok na rodičovský příspěvek ve výměře, v jaké by náležel bez

provedení volby.

Speciální úprava platí v případě péče o dítě dlouhodobě zdravotně postižené.

Existence nároku rodiče na rodičovský příspěvek je podmíněna jeho osobní

celodenní péčí o dítě, která trvá podle § 30 odst.1 „po celý kalendářní měsíc“. Zákon

v § 30b odst. 1 uvádí v taxativním výčtu případy, kdy se tato podmínka považuje za

splněnou, i když rodič po celý kalendářní měsíc o dítě nepečuje. S ohledem na

využívání institucionálních služeb péče o dítě je klíčové ustanovení § 30b odst. 2, podle

kterého rodičovský příspěvek náleží rodiči i v případě, kdy dítě mladší tří let,

zakládající nárok na rodičovský příspěvek, navštěvuje jesle, mateřskou školu, nebo jiné

obdobné zařízení, nejvýše však 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci. V případě

dětí, které dosáhly tří let věku, je navíc umožněno navštěvovat mateřské školy nebo

obdobná zařízení denně, v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny. V tomtéž kalendářním

měsíci však není umožněna kombinace využití celodenní péče na 5 dní s denní
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docházkou na 4 hodiny.42 Ze zákonné formulace „rodičovský příspěvek náleží,

jestliže“43 jsou dodrženy stanovené podmínky pro využívání institucionálních služeb

péče o děti, vyplývá, že možné porušení těchto podmínek nevede k zániku nároku na

rodičovský příspěvek, nýbrž k zániku nároku na jeho výplatu, kdy rodiči příspěvek za

relevantní kalendářní měsíc nenáleží.

Podle § 31 odst. 3 se podmínka osobní celodenní péče považuje taktéž za

splněnou v případě, kdy je rodič výdělečně činný nebo studentem soustavně se

připravujícím na budoucí povolání a péči o dítě zajistí jinou zletilou osobou, nejde-li o

případy uvedené v § 30b odst. 2.

Konkrétní výše rodičovského příspěvku je stanovena v § 32 odst. 1

odstupňovaně podle druhu výměry rodičovského příspěvku. Při čerpání rodičovského

příspěvku ve zvýšené míře se jedná o částku 11 400 Kč měsíčně, v základní míře

o 7 600 Kč, ve snížené míře o 3 800 Kč a v nižší míře o 3 000 Kč.

2.1.2.2 Rodičovský příspěvek podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

podpoře ke stavu k 1.1.2011

Dnem 1.1.2011 nabývá účinnosti zákon č. 347/2010, kterým se mění některé

zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a

sociálních věcí. Tímto zákonem se s účinností od 1.1.2011 mění i zákon č.117/1995 Sb.,

o státní sociální podpoře, vedle zrušení sociálního příplatku a omezení okruhu příjemců

porodného dochází ke změnám i v úpravě rodičovského příspěvku.

Podmínky nároku na rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře do dvou let věku

dítěte změn nedoznaly. Pokud však rodiči nevznikl nárok na peněžitou pomoc

v mateřství ve výši nejméně 380 Kč za kalendářní den nebo ve stanovené lhůtě nezvolí

pobírání rodičovského příspěvku ve zvýšené výměře, má nárok na rodičovský příspěvek

v základní výměře pouze do 9 měsíců věku dítěte (oproti původní právní úpravě, u které

hranice činí 21 měsíců). Zároveň se posouvá termín, do kdy musí rodič provést volbu

čerpání rodičovského příspěvku v základní výměře do tří let věku dítěte. Tuto volbu

42 Zákon 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, § 30b odst. 2 písm. b)
43 Zákon 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, § 30b odst. 2
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musí učinit nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém dítě dosáhlo 9 měsíců.

Jinak má nárok na rodičovský příspěvek pouze ve snížené výměře do 4 let věku dítěte.

Fakticky tedy změna právní úpravy znamená pro rodiče plánující pobírat

rodičovský příspěvek v základní míře pouze zkrácení období, ve kterém mohou provést

volbu. Naproti tomu rodiče, kteří hodlají čerpat rodičovský příspěvek do 4 let věku

dítěte, mají nárok na příspěvek v základní výměře pouze do kalendářního měsíce, ve

kterém jejich dítě dosáhlo 9 měsíců, namísto do 21 měsíců podle předchozí úpravy.

Vzhledem k tomu, že výše měsíčních částek podle typu výměry zůstala stejná, celkový

objem peněz určený pro jednotlivé varianty rodičovského příspěvku se po novelizaci

zkrátil pouze u čtyřleté varianty pobírání rodičovského příspěvku, a to na celkovou

částku 216 600 Kč. Od 1.1.2011 je tedy celkově čerpaná suma shodná pro dvouletou i

čtyřletou variantu rodičovského příspěvku, u tříleté varianty je suma o něco vyšší a činí

235 600 Kč.44

2.1.3 Mateřská a rodičovská dovolená podle zákoníku práce ke stavu

k 1.1.2011

2.1.3.1 Mateřská dovolená

Mateřská dovolená je jedním z důležitých instrumentů pracovního práva, který

směřuje k ochraně zdraví těhotné ženy a jejího plodu po stanovenou dobu před porodem

a k následnému zajištění mateřské péče o narozené dítě po určitou dobu po porodu.

V této souvislosti má zaměstnankyně nárok na pracovní volno v délce 28 týdnů,

případně v délce 37 týdnů, pokud jde o vícečetný porod.45 Pro nástup na mateřskou

dovolenou je rozhodující očekávaný den porodu, určený příslušným lékařem. Zákon

stanoví, že zaměstnankyně „nastupuje na mateřskou dovolenou zpravidla od počátku

šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne

před tímto dnem“46.  Pokud nastane porod dříve a zaměstnankyně vyčerpá z tohoto

důvodu méně než 6 týdnů mateřské dovolené před porodem, prodlužuje se jí

44 http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/rodicovsky_prisp, viz tabulka
45 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 195 odst. 1
46 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 195 odst. 2
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automaticky mateřská dovolená po porodu tak, aby její délka celkově činila 28,

popřípadě 37 týdnů. Jestliže však zaměstnankyně vyčerpá před porodem z mateřské

dovolené méně než 6 týdnů z jiného důvodu, po porodu má nárok na mateřskou

dovolenou v délce 22 týdnů (31 týdnů při vícečetném porodu), to znamená v délce, ve

které by čerpala dovolenou, pokud by na ni nastoupila „řádně“ 6 týdnů před

očekávaným porodem.

V případě, že se dítě narodí mrtvé, náleží zaměstnankyni zkrácená mateřská

dovolená v délce 14 týdnů.47

Zákon v § 195 odst. 5 striktně stanoví minimální délku mateřské dovolené

v souvislosti s porodem tak, že její celkové trvání nesmí být kratší než 14 týdnů a

zároveň stanoví zákaz jejího přerušení či skončení před uplynutím šestinedělí.48

V případě převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů podle § 197 platí

speciální úprava mateřské dovolené, kdy se mateřská dovolená podle § 197 odst. 2

poskytuje zaměstnankyni po dobu 22 týdnů (31 týdnů v případě vícečetného porodu)

ode dne převzetí dítěte, mezní hranicí je však dosažení jednoho roku věku dítěte.

Právo na mateřskou dovolenou je spojeno se zákonnou garancí návratu na

původní práci a pracoviště, a to v případě, pokud nastoupí do práce zaměstnankyně po

skončení mateřské dovolené, nebo zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené

v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat rodičovskou dovolenou.

Ovšem s výjimkou případu, že by původní práce odpadla nebo bylo pracoviště zrušeno.

Pak má zaměstnavatel povinnost zařadit zaměstnance podle pracovní smlouvy.49

Rovněž jsou zaměstnankyně na mateřské dovolené a zaměstnanec v době

čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou

dovolenou, v zájmu zachování sociální stability v rodině intenzivněji chráněny

zákoníkem práce před výpovědí. Jsou v ochranné době a skončit pracovní poměr

výpovědí lze jedině tehdy, pokud se ruší nebo přemísťuje zaměstnavatel.50

47 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 195 odst. 4
48 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 195 odst. 5
49 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 47
50 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 54
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2.1.3.2 Rodičovská dovolená

Funkcí rodičovské dovolené je poskytnout zaměstnanému rodiči, případně

oběma rodičům současně, časový prostor, ve kterém se mohou věnovat péči o dítě.

Matce se rodičovská dovolená poskytuje na její žádost po vyčerpání mateřské dovolené,

otci na jeho žádost ode dne, kdy se dítě narodí. Rozsah rodičovské dovolené závisí na

vůli žadatelů vyjádřené v žádosti, platí však omezující ustanovení podle § 196 zákoníku

práce, podle kterého lze čerpat rodičovskou dovolenou nejdéle do dosažení tří let věku

dítěte. Zaměstnavatel je povinen žádosti o poskytnutí rodičovské dovolené v souladu

s ustanovením § 196 vyhovět.

Při převzetí dítěte podle ustanovení § 197 odst. 1 se rodičovská dovolená

poskytuje do dne, kdy dítě dosáhne věku tří let. Jestliže bylo dítě převzato po tomto dni,

je možné rodičovskou dovolenou čerpat po dobu 22 týdnů, nejdéle však do dosažení

7 let věku dítěte.

Zaměstnankyně čerpající rodičovskou dovolenou nebo zaměstnanec, který čerpá

rodičovskou dovolenou po době, ve které je žena oprávněna čerpat mateřskou

dovolenou, požívají zvýšenou ochranu před výpovědí zaměstnavatele podle

§ 53 odst. 1, zákaz výpovědi dané takovému zaměstnanci se nevztahuje pouze na

případy, kdy se ruší nebo přemísťuje zaměstnavatel, nebo kdy je dána výpověď

z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr.51 Po návratu

do práce po skončení rodičovské dovolené má zaměstnavatel povinnost zařadit

zaměstnance podle pracovní smlouvy.

2.1.3.3 Společná ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené

Podle společného ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené platí, že jsou

zaměstnankyně a zaměstnanec oprávněni čerpat mateřskou a rodičovskou dovolenou

současně.52

51 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 54
52 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 198 odst. 1
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Důležitou podmínkou poskytnutí mateřské a rodičovské dovolené je péče o dítě.

Případ, kdy se zaměstnankyně nebo zaměstnanec přestanou o dítě starat, je ošetřen

zákonem v § 198 odst. 3. Pokud je dítě z tohoto důvodu svěřeno do péče nahrazující

péči rodičů, nebo se ocitne v dočasné péči kojeneckého nebo obdobného ústavu z jiných

než zdravotních důvodů, mateřská nebo rodičovská dovolená po tuto dobu

zaměstnankyni či zaměstnanci nepřísluší. Naproti tomu, je-li dítě převzato do péče

kojeneckého nebo léčebného ústavu ze zdravotních důvodů a rodič nastoupí do práce,

mateřská či rodičovská dovolená se tímto pouze přeruší a rodiči se ode dne převzetí

dítěte zpět do vlastní péče poskytne v délce, která mu příslušela před přerušením, avšak

pouze do dosažení tří let věku dítěte.53

V případě úmrtí dítěte v době čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené,

poskytuje se mateřská nebo rodičovská dovolená po dobu 2 týdnů ode dne úmrtí.

Nejdéle však do doby, kdy by se dítě dožilo jednoho roku.54

2.2 Rodinná politika ČR a její familistické pojetí

Na základě porovnávání sociálních režimů jednotlivých států lze třídit sociální

politiky podle různých kritérií. Nejčastěji je odborníky přejímáno pojetí G. Esping –

Andersena, který jako kritérium pro utváření typologických skupin sociálních režimů

bere v potaz „specifika ve vzájemných vazbách mezi státem, trhem a rodinou“55 a

rozlišuje „liberální sociální stát“, „konzervativní, korporativistický model sociálního

státu“ a „sociálně demokratický model“.56 V souvislosti s tím, jakou míru důležitosti

stát přikládá rodině při péči o dítě, se rozlišují familistické a de-familistické politiky.

„Familistická pro-rodinná politika vychází z konzervativního přístupu a snahy podržet

či obnovit tradiční křesťanské hodnoty. Naproti tomu je to de-familistický, ženám

nakloněný režim, realizující vůči rodině politiku, jež směřuje k snížení pečovatelské

53 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 198 odst. 2
54 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 198 odst. 4
55 Munková, Gabriela a kolektiv. Sociální politika v evropských zemích. Praha: Nakladatelství
Karolinum, 2005, str. 51
56 Munková, Gabriela a kolektiv. Sociální politika v evropských zemích. Praha: Nakladatelství
Karolinum, 2005
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zátěže rodiny“57. Rodinné politiky lze v tomto duchu také rozdělit podle toho, jak silně

se v nich princip familizace či defamilizace promítá. „Volitelný familizmus“ podporuje

rodinu v její funkci pečovat o dítě, k dispozici jsou však alternativy, umožňující

mimorodinnou péči, zatímco „explicitní familizmus“ spoléhá výhradně na rodičovskou

péči. „Implicitní familizmus“ nepodporuje rodiny ani v jednom směru, výsledkem bývá

péče o dítě v rodině, stejně jako v „explicitním“. „Defamilistické“ rodinné politiky pak

v tomto užším pojetí soustředí podporu pouze směrem k zabezpečení služeb péče o děti

mimo rodinu.58

Na základě analýzy platné právní úpravy některých nástrojů finanční podpory

rodin s dětmi v rámci této kapitoly a systému služeb péče o děti předškolního věku

rozebraném v rámci třetí kapitoly diplomové práce usuzuji, že se rodinná politika

v České republice blíží konzervativnímu, familistickému pojetí. Klíčovou roli hraje

zejména kombinace dvou nástrojů rodinné politiky: rodičovské dovolené coby institutu

pracovního práva a rodičovského příspěvku jako jedné z dávek státní sociální podpory,

obě ve vztahu ke službám mimorodinné péče o dítě.

2.2.1 Rodičovský příspěvek ve vztahu ke službám péče o děti

Předpokladem nároku rodiče na rodičovský příspěvek je „celodenní a řádná péče

o dítě“59. Rodičovský příspěvek tak není možno chápat ze socioekonomického hlediska

jako náhradu směřující ke snížení nákladů na dítě, jako určité vyrovnání ze strany státu

za to, že rodina dobrovolně sníží svůj životní standard, aby přivedla na svět budoucího

potenciálního daňového poplatníka. Příspěvek je určen formou buď a nebo. Jeden

z rodičů v případě, že nemůže zajistit náhradní individuální péči, buď bude osobně

pečovat o dítě a tím rezignovat na zapojení na pracovním trhu, nebo nárok na příspěvek

ztratí. Vzhledem k tomu, že preference „žít pro rodinu“ je v české společnosti stále

vysoká a i u žen s vyšším vzděláním a očekávanou bohatou kariérou převládá

57 Sirovátka, Tomáš. Rodina a reprodukce versus zaměstnání a role sociální politiky. In: Sirovátka, Tomáš
et al. Rodina, zaměstnání a sociální politika. Brno: ALBERT, 2006, str. 92
58 Koncept S. Leitnerové podle T. Sirovátky : Sirovátka, Tomáš. Rodina a reprodukce versus zaměstnání
a role sociální politiky. In: Sirovátka, Tomáš et al. Rodina, zaměstnání a sociální politika. Brno:
ALBERT, 2006, str. 95
59 Zákon 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, § 30, odst. 1
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preference – imperativ „užít si dítě“60, zvítězí pro drtivou část rodičů (žen) postavených

před kategorickou volbu, výběr nárokovat příspěvek a pečovat v raných fázích o dítě

osobně v rodinné péči. Rodičovský příspěvek je i podle záměru vlády formulován jako

náhrada ušlého výdělku, příspěvek na domácí péči, či její ocenění. Tím zároveň vládní

rodinná politika víceméně eliminuje možnosti využít institucionální zařízení pro děti do

tří let. Dítě mladší 3 let nesmí navštěvovat jesle nebo jiné zařízení pro děti předškolního

věku déle než 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci, jinak rodina nárok na

příspěvek ztrácí. Dítě, které dovršilo 3 roky věku, může pravidelně navštěvovat

mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně

nebo nejvýše 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci.61 Kategorická volba byla

novelou zákona s platností od 1.1.2004 zmírněna tím, že rodič mohl mít neomezený

příjem a neztrácel nárok na příspěvek, pokud v době výdělečné činnosti zajistil péči

jinou zletilou osobou.62 Pořád však v rámci rámci osobní rodinné péče. Tím je tedy

funkce příspěvku rozšířena vedle částečné kompenzace ušlého výdělku na případný

příspěvek na soukromé zajištění péče (na chůvu).

Výše rodičovského příspěvku se dříve počítala z násobku životního minima,

následně po krátkou dobu jako 69 % z průměrné mzdy v neziskovém sektoru.

S platností od 1.1.2008 došlo k výrazné změně, kdy si rodič „může zvolit“ čerpání

rodičovského příspěvku po dobu dvou, tří nebo čtyř let ve čtyřech od toho odvislých

výměrách daných v pevných měsíčních částkách.63 Slova může zvolit, jsem si dovolil

použít v uvozovkách z toho důvodu, že je volba rychlejšího čerpání rodičovského

příspěvku podmíněna nárokem na peněžitou pomoc v mateřství ve výši alespoň 380 Kč

za kalendářní den, čili pouze pro ty rodiče, kteří se účastnili nemocenského pojištění a

dosahovali určitého vyššího příjmu. Klasické čerpání je podmíněno nárokem na

peněžitou pomoc v mateřství, tedy opět účastí na nemocenském pojištění v rozhodné

době. Pokud žádný z rodičů tuto podmínku nesplňuje, je nucen čerpat rodičovský

přípěvek ve snížené míře a pečovat o dítě po čtyři roky. Záměrem pro tuto úpravu bylo

učinit rigidní systém flexibilnější pro rodiče, kteří se chtějí dříve aktivně zapojit do

60 Šlechtová, Hana. Překážka i příležitost: dítě a identita matky ze vzdělané rodiny. In: Sirovátka, Tomáš -
Hora, Ondřej (eds.): Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Boskovice/Brno: František Šalé -
Albert, 2008, str. 169
61 Zákon 117/1995 Sb.,  o státní sociální podpoře, § 30b odst. 2 písm. a) a b)
62 Zákon 117/1995 Sb.,  o státní sociální podpoře, § 31 odst. 3
63 Zákon 117/1995 Sb.,  o státní sociální podpoře, § 32 odst. 1
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pracovního procesu. Jak upozorňuje R. Dudová, veřejnost se s reformou neměla

možnost seznámit v předstihu a nejvíce na to doplatily ženy, které sice měly zájem o

rychlejší čerpání příspěvku, ale nesplňovaly podmínku výše příjmu, jako například

studentky a osamělé matky, či matky podnikatelky, které nebyly účastny nemocenského

pojištění, ač se rodičovský příspěvek čerpá v rámci státní sociální podpory, na kterou

přispívají odvodem daní.64

Díky „třírychlostnímu“ rodičovskému příspěvku se však částečně rozšířil výběr

alternativ péče o děti, zejména pro ženy preferující egalitaristický model rodiny (socio-

kulturní faktor, viz výše). Tím se zároveň mohl rozšířit prostor pro využití služeb péče o

děti do tří let, což podle mého názoru bylo a je žádoucí. Prostor se skutečně rozšířil, ale

pouze v oblasti poptávky, indikované i zvýšeným zájmem svěřit dvouleté děti školkám.

Na legislativní úpravu poskytování služeb, jak doložím v diplomové práci, vláda zatím

rezignovala. Ať už z konzervativních důvodů (dítě patří do rodiny) nebo z důvodů

preferování soukromého sektoru v oblasti nabídky, kde částečné legislativní úpravy

proběhly, ne však v takovém rozsahu, aby saturovaly zvýšenou poptávku a doplnily

systémově úpravu zrychleného pobírání příspěvku. Umožnění volby pobírání

rodičovského příspěvku mělo umožnit a usnadnit stále rostoucí skupině

emancipovanějších žen rozhodování v oblasti sladění rodinného a pracovního života a

přiblížit se tak systémově ke konceptu „volitelného familizmu“ v souladu s reakcí na

demografické, kulturně hodnotové a socio-ekonomické změny. Možnosti reálné

svobodné volby však nenašly podporu kvůli absenci odpovídající legislativní úpravy

v oblasti služeb o dítě do tří let, jak detailněji rozeberu níže.

Rodinná politika se u nás tedy stále opírá o koncept podpory péče v rámci

rodiny, tedy familizmu, alespoň v případě rodin s dětmi do dvou, tří či čtyř let, podle

způsobu pobírání příspěvku. Měřítkem síly podpory rodin může být výše rodičovského

příspěvku. Jak jsem uvedl v kapitole věnované ekonomickému kontextu rodinné

politiky, rodičovský příspěvek podmíněný ušlým příjmem náklady „ztracených

příležitostí“ nesnižuje, ty zůstávají pořád stejně vysoké, nýbrž je částečně kompenzuje.

Objem prostředků je koncipován pro všechny stupně čerpání přibližně stejně (viz

kapitola 2.1.2.2) a ve srovnání s vyspělými státy je relativně vysoký. Rychlejší čerpání

64 Dudová, Radka. Promarněná šance na změnu. In: Křížková, Alena (eds.): Práce a péče. Praha:
Sociologické nakladatelství (SLON), 2008, str. 38
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ve výši 11 400 Kč je však spojeno s kompenzací příjmu, který je vyšší a při absenci

veřejných služeb péče o dítě do tří let je z této kompenzace nutno odečíst náklady na

soukromou péči o dítě od dvou let, které jsou značně vysoké. V kategorii čerpání

rodičovského příspěvku v základní či snížené výměře, může vyvstat otázka, zda tak

nízké ocenění domácí péče může pokrýt prosté náklady na domácnost, zvláště v případě

neúplných rodin, jejichž počet roste. Matky nárokující rodičovský příspěvek v této výši

jsou jistě v mnoha případech nuceny, i když preferují domácí péči o dítě, hledat práci.

Pokud však jejich výdělek mnoho nepřevyšuje náklady na soukromé zajištění péče,

ztrácí samozřejmě pracovní motivaci, zůstávají doma a jsou sevřeny pastí chudoby.

2.2.2 Preference individuální péče v rodinné politice ČR

Podle „Národní koncepce podpory rodin s dětmi“ je zapotřebí rozvíjet

„nedostatečnou kapacitu a variabilitu dostupných služeb, pokud při poskytování těchto

služeb dochází ke všestrannému sociálnímu, psychickému, fyzickému a rozumovému

rozvoji každého dítěte. Z těchto důvodů bude preferována individuální péče.“65

Nepříznivé dopady pobytu v jeslích na vývoj dítěte zdůrazňuje například český pediatr

F. Schneiberg, který argumentuje vyšším výskytem separační úzkosti, úzkosti

z opuštění a vyšší nemocností u dětí navštěvujících tato zařízení. Dítě je v nich uvedeno

do společenské situace, pro kterou je zralé až v následující vývojové etapě, a je tím

předčasně vystaveno zátěži a stresům.66 Tyto závěry zpochybňuje S. Saxonberg, který

tvrdí, že švédské i mezinárodní studie obecně ukazují, že děti navštěvující zařízení

denní péče „jsou rozvinutější po stránce sociální, psychologické a vědomostní než děti,

které je nenavštěvují.“67 Dále poukazuje na fakt, že z empirických studií z USA, kde se

kvalita služeb výrazně liší, nevyplývá, že by děti z méně kvalitních zařízení měly horší

kognitivní schopnosti než děti navštěvující kvalitní zařízení. Špatnou pověst českých

jeslí vidí v historickém kontextu, kdy byl hlavní důraz přeplněných jeslí v době

komunismu kladen na ochranu zdraví dětí, zatímco ve Švédsku na pedagogickém

65 Národní koncepce podpory rodin s dětmi, str. 20
http://www.mpsv.cz/files/clanky/7958/Narodni_koncepce_podpory_rodin_s_detmi.pdf
66 Mezinárodní konference „Raná péče o děti mezi rodinou a státem“, 2007
67 Saxonberg, Steven. Právo na otce: Rodičovská „dovolená“ ve Švédsku. In: Křížková, Alena (eds.):
Práce a péče. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008, str. 130
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rozvíjení sociálních schopností. Bez legislativních změn v této oblasti, jak rozvedu níže,

se po právu preference veřejnosti nezmění. Zatím je polovina mladých párů

přesvědčena, že by jejich dítě v předškolních zařízeních trpělo. Ve Švédsku však

převládá naopak názorové klima, že by dítě trpělo, kdyby zůstalo doma a nepobývalo po

přechodnou dobu mezi svými vrstevníky. Odborníci se vesměs shodují, že je pro vývin

dětí prospěšné, pokud během prvního roku zůstávají v domácí péči, dále však má

kvalitní formální péče pozitivní vliv na jejich vývin, přičemž je významnější ohledně

vlivu na dítě charakteristika rodiny.68 Dalo by se usoudit, že ne vždy je individuální

péče pro dítě „lepší“ než ta formální – záleží na poskytovateli péče, jeho metodách a

charakteristice. Troufám si však tvrdit, že pokud dvouleté dítě pobývá dopoledne

v některém kvalitním formálním zařízení péče a vrací se k rodičům do finančně

zabezpečené rodiny, jsou podmínky rozvoje dítěte zajištěny lépe než v rodině, kdy

jeden rodič (v českém prostředí obvykle otec) pracuje přesčas, aby rodinu hmotně

zabezpečil a druhý rodič (v českém prostředí obvykle matka) v uzavřeném světě

domácnosti pobírá rodičovský příspěvek ve výši 3 800 Kč. V současném preferovaném

modelu bývá po dovršení tří let dítěte matka zapojena na pracovní trh formou plného

úvazku a dítě umístěno ve školce, aniž by si na toto prostředí postupně a plynule

zvykalo, což může být stresující a působit symptomy úzkosti stejně tak, jak o nich píše

F. Schneiberg v případě jeselské péče. Preferování individuální péče v Národní

koncepci je podle mého názoru v příkrém rozporu s pátým principem rodinné politiky

deklarovaným v téže Národní koncepci : „Bude plně respektována autonomie a možnost

svobodné volby rodin“69.

2.3 Defamilizace jako žádoucí směr rodinné politiky ČR

Celkový objem financí proudící na rodičovské příspěvky ve srovnání s ostatními

zeměmi není malý. Řešením umožňujícím skutečně svobodnou volbu mladých rodin

v oblasti alternativ skloubení rodinného a pracovního života je podle mého názoru

naznačená cesta „defamilizace“ či „volitelné familizace“ rodinné politiky, kterou se po

68 Šlechtová, Hana. Jak jsou hodnoceny rodinné politiky vyspělých zemí. In: Sirovátka Tomáš et al.
Rodina, zaměstnání a sociální politika. Brno: ALBERT, 2006, str. 154
69 Národní koncepce podpory rodin s dětmi, str. 7



35

vzoru Švédska vydávají i země patřící do konzervativního režimu. Příkladem je

Německo, které od roku 2007 přešlo z vícestupňového modelu podobnému tomu

našemu na rodičovské příspěvky vypočítané jako 67 % předchozí čisté mzdy

(minimálně 300 EUR, maximálně 1 800 EUR), pobíraných po 14 měsíců, s možným

bonusem prodloužení o dva měsíce pokud rodičovskou dovolenou využije i druhý

rodič.70 Rodičovský příspěvek odvislý od předchozí mzdy lépe „kompenzuje“ ušlý

výdělek, lépe než plošná dávka koresponduje s dosavadní životní úrovní a „relativními

náklady“ mladého páru, zvláště těch, kteří si stojí dobře na pracovním trhu. Zároveň

flexibilně vyplácený příspěvek vytváří tlak na pracovní aktivitu před plánovaným

rodičovstvím a usnadňuje v případě rychlejšího čerpání (do 16 měsíců ve Švédsku i

v Německu) návrat do práce, kdy přerušení není tak dlouhé na to, aby se přerušily

pracovní vazby. Při zachování určité minimální hranice výše příspěvku (odpovídající

například současné celkové sumě vynakládané na čerpání v základní výměře, čili částce

7 600 Kč při rozložení na 3 roky) by se v rámci sociální solidarity uchoval systém

přijatelný i pro páry, které mají nižší příjem, nebo které preferují spíše tradiční model

rodiny a příspěvek by raději čerpaly po celou dobu rodičovské dovolené a nikoliv

„zrychleně“. Na druhé straně by bylo nutné rodičovský příspěvek odvozený

proporcionálně od předešlé mzdy vhodně omezit maximální vyplácenou výší z důvodu

finanční udržitelnosti a sociální solidarity, podobně jako je tomu u současného systému

čerpání peněžité pomoci v mateřství (viz kapitola 2.1.1). Celkově vyplácený objem

peněz ze státního rozpočtu by u tohoto modelu rodičovského příspěvku mohl zůstat

stejný, jen by se doba čerpání příspěvku mohla touto volbou výrazně zkrátit – například

na 16 měsíců. Umožní se tak flexibilnější rozhodnutí rodiče, zda osobně pečovat o dítě

v rodinném prostředí a z předchozího období podle svého uvážení rozložit prostředky

po celou dobu nezkrácené rodičovské dovolené, nebo během 16 měsíců vyčerpat celý

„fond na rodičovskou dovolenou“ a využít po 16 měsících některé z dostupných služeb

péče o dítě a pracovat. Tento krok vede v zemích praktikujících volitelný familizmus ke

zvýšenému a snadnějšímu zapojení žen po rodičovské dovolené na pracovní trh.71 Díky

vyšší zaměstnanosti rostou daňové příjmy státního rozpočtu, které mohou a zároveň

70 Höhne, Sylva. Raná fáze rodičovství – péče o děti ve vybraných evropských zemích. In: Křížková,
Alena (eds.): Práce a péče. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008, str. 117
71 Šlechtová, Hana. Jak jsou hodnoceny rodinné politiky vyspělých zemí. In: Sirovátka Tomáš et al.
Rodina, zaměstnání a sociální politika. Brno: ALBERT, 2006, str. 134
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musí být, má-li být systém komplexní a efektivní, využity na rozvíjení nabídky služeb

péče o děti.

Rodinná politika v České republice svým konzervativním a familistickým

zaměřením předpokládá, že ženy dlouhodobě přeruší kariéru v zájmu péče o dítě, čemuž

odpovídá současná konstrukce dávek státní sociální podpory (rodičovského příspěvku),

naopak systém rezignuje na oblast služeb kolektivní péče o děti do tří let. Předpoklady,

na kterých tento systém stojí, se však v dnešní době otřásají v základech, jak ukázaly

preference mladých lidí v ČR a stručná analýza socio-kulturních faktorů v kapitole 1.3.

Rodina je dnes institucí víceméně nestabilní, dynamický pracovní trh předpokládá

participaci žen (stejně jako ony samy), nadto je pro udržení průměrného životního

standardu rodin participace žen na pracovním trhu nutná a odpovídá i u nás rozšířenému

modelu dvoupříjmových rodin. Familistický režim se velmi těžko přizpůsobuje

ekonomickým a kulturním změnám, které naši zemi zasáhly. Relativně dlouhá

rodičovská dovolená v kombinaci s rodičovským příspěvkem podmíněným

nevyužíváním institucionální sítě služeb o dítě vede k dlouhodobějšímu přerušení

kariéry a tím pádem hrozí po skončení rodičovské dovolené nedobrovolná

nezaměstnanost, způsobená ztrátou pracovní konkurenceschopnosti ve srovnání s muži.

Snížená konkurenceschopnost z těchto důvodů může zároveň vést k nižšímu příjmu a

ztížené pozici při kariérním vzestupu. Tato rizika jsou posílena institucionálně

upevňovanou tradiční dělbou práce v rámci rodiny, což neodpovídá preferencím

minimálně poloviny mladých párů. Jsou to právě egalitaristicky a pracovně orientované

společenské skupiny, které by podle mého názoru nejvíce uvítaly rozšíření možností

péče o děti legislativní cestou tak, aby bylo možno lépe skloubit rodinný a pracovní

život. Krok směrem k „volitelné familizaci“ rodinné politiky by zároveň mohl vést

k rovnějšímu uspořádání genderových vztahů v rodinném i pracovním prostředí.

Z těchto důvodů by se rodinná politika České republiky měla zaměřit

k vytvoření alternativ péče o dítě pro skupiny různě názorově a socioekonomicky

diferencovaných mladých párů. Jako řešení se nabízí úprava ustanovení o rodičovském

příspěvku podle hlavy páté zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Ustanovení § 30b odst. 2 opravňuje k pobírání rodičovského příspěvku při souběžném

využití služeb kolektivní péče o děti pouze v případě, že dítě mladší tří let navštěvuje

zařízení kolektivní péče nejvýše 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci. U dětí, které
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dosáhly tří let věku, je umožněno navštěvovat tato zařízení sice denně, avšak v rozsahu

nepřevyšujícím 4 hodiny. Domnívám se, že by mělo dojít k uvolnění těchto limitů tak,

aby se rodičům umožnilo lépe skloubit péči o děti s pracovním uplatněním. A to formou

tato omezení buď zcela ze znění zákona odstranit, nebo je alespoň progresivněji

uvolňovat podle více odstupňovaných věkových hranic. Alternativou uvolňování

legislativních omezení využití zařízení péče o děti by mohlo být ještě výraznější

rozšíření možností volby rodičů v otázce výše rodičovského příspěvku v délce kratší,

než stanoví platná právní úprava podle § 30 (do dvou, tří, čtyř let věku dítěte), přičemž

by celkový objem finančních prostředků čerpaných při této volbě odpovídal současným

variantám volby. Podmínky nároku rodiče na rodičovský příspěvek v této nejvyšší

výměře by mohly být stanoveny obdobně, jako je tomu podle § 30 odst. 1 písm. a)

v případě nároku na rodičovský příspěvek do dvou let věku dítěte ve zvýšené výměře.

V rámci zpřístupnění této i navrhované varianty širšímu okruhu osob však pokládám za

vhodnější podmínku vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství ve výši nejméně

380 Kč zmírnit snížením této částky.

Změny platné právní úpravy v oblasti finanční podpory rodin s dětmi

předškolního věku za účelem rozšíření spektra možností pro výběr rodinných strategií

péče o děti je nutno provést s ohledem na stav a možnosti poskytovaní služeb péče o

děti mimo rodinu. Jaké jsou současné právní podmínky poskytování těchto služeb,

jejich stav a možný vývoj se pokusím zmapovat v následující kapitole.
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3. Služby péče o děti předškolního věku

Služby péče o děti předškolního věku jsem se rozhodl členit z důvodu větší

přehlednosti podle věku, i když v úvahu přicházely další kritéria, zejména individuální a

kolektivní péče, či členění na služby veřejné a soukromé péče. Tato další kritéria jsou

zohledněna v rámci členění podle věku, za cenu částečného překrývání zejména

v oblasti péče na základě živnostenského zákona. Jednotlivé instituty služeb péče o děti

předškolního věku jsem analyzoval na základě platné právní úpravy pro rok 2010,

vycházel jsem i z připravovaných, avšak dosud nepřijatých vládních opatření na

podporu rodin s dětmi („Soubor prorodinných opatření – Prorodinný balíček“)

formulovaných v návrhu zákona o podpoře rodin s dětmi, odkud jsem čerpal informace

zejména v případě institutu „vzájemné rodičovské výpomoci“, které věnuji poslední

subkapitolu.

3.1 Péče o děti do tří let věku
3.1.1 Jesle
3.1.1.1 Legislativní rámec

Jesle spadají do kompetence Ministerstva zdravotnictví jako zařízení léčebně

preventivní péče podle § 38 zákona č. 20/1966 Sb., vedle kojeneckých ústavů a

dětských domovů, na rozdíl kterých péče v jeslích navazuje na péči o děti v rodině.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických

zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi hovoří o jeslích jako zařízeních

„pečujících o všestranný rozvoj dětí ve věku do tří“.72

Jesle jsou zakládány obcemi a městy v rámci výkonu jejich samostatné

působnosti73, jako příspěvková organizace, či organizační složka obce.

Chod jeslí, jakožto technické, personální a hygienické požadavky jsou upraveny

metodickým pokynem ministerstva zdravotnictví č.10/1968. Problém tkví v tom, že

72 Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 242/1991 Sb, o soustavě zdravotnických zařízení
zřizovaných okresními úřady a obcemi,  §21
73 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 84
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metodický pokyn není právně závaznou normou. Na jesle se nevztahuje vyhláška č.

410/2005 Sb., o hygienických požadavcích. V praxi ovšem dochází k její analogické

aplikaci74, stejně jako požadavků na personál zařízení podle podmínek vázané živnosti

„Péče o dítě do tří let v denním režimu“.

Jesle financují jejich zřizovatelé ze svého rozpočtu (obce a města) bez

jakéhokoliv přispívání ze strany státu či úhrady z prostředků veřejného zdravotního

pojištění.75 Péče v jeslích je poskytována „za plnou či částečnou finanční úhradu“76 ze

strany rodičů. Dikce zákona tedy vyžaduje alespoň částečný příspěvek na péči o dítě ve

formě školného a stravného, neumožňuje provozovat jesle zcela zdarma. Záleží plně na

zřizovateli, jakým způsobem se bude v konkrétním případě podílet na financování jeslí.

3.1.1.2 Vývoj a současný stav jeslí v ČR

Ještě v roce 1989 se nacházelo na našem území celkem 1 445 jeslí, v dalších

letech následoval prudký propad v počtu těchto zařízení, kdy jich v roce 1995

existovalo již pouhých 207, v roce 2000 65 a v roce 2009 Ústav zdravotnických zařízení

registroval pouhých 46 jeslí včetně dalších dětských zařízení (zahrnutých v této práci

pod kapitolu 3.1.2)77 Tento vývoj je důsledkem faktorů, kterými jsem se zabýval

v předchozích kapitolách. Na základě porevolučního demografického vývoje se

ukazuje, že ženy, které se nacházely ve věku, kdy dříve rodily průměrně nejvíce dětí,

narození dítěte odkládaly do pozdějšího věku. Ať už z důvodů socioekonomických,

nebo z důvodů změn životního stylu a myšlení v duchu druhé demografické tranzice.

Z týchž důvodů lze vysvětlit i propad v nabídce jeslí. Institucionální faktor, tedy

uskutečňovaná rodinná politika, tvořící filtr mezi sociálními a kulturními faktory na

jedné straně a preferencemi rodinných strategií na straně druhé, nebyla a stále není

jeslím nakloněna. Stát preferuje péči v rodině, to se projevuje v současné konstrukci

74Soubor prorodinných opatření – Prorodinný balíček, str. 6
http://www.mpsv.cz/files/clanky/5898/komplet_balik.pdf
75 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, §15
76 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
77 Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989, ÚZIS ČR 2010, str. 34
http://www.uzis.cz/publikace/vyvoj-zdravotnictvi-ceske-republiky-roce-1989
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rodičovské dovolené a rodičovského příspěvku, podmíněného právě „nevyužíváním“

jeslí déle než 5 dní v měsíci. Ze socioekonomického hlediska tak prostřednictvím

rodinné politiky klesá uměle poptávka po jeselských zařízeních, kdy se rodinám

nevyplatí přijít o rodičovský příspěvek. Snížená „konkurenceschopnost“ jeslí je ve

srovnání s péčí rodinnou, či alternativní avšak finančně méně dostupnou péčí

individuálního ražení, znásobená rezignací státu na finanční podporu jeselských zařízení

ze státního rozpočtu. Z těchto důvodů snížená poptávka po jeslích vedla ke snižování

nabídky služeb péče jeselských zařízení až na jejich konečný počet za rok 2009 – 46.

Samotné konkrétní preference mladých lidí k tomuto institucionálnímu zajištění péče o

nejmenší děti nejsou valné. Je však třeba brát na zřetel, k jakým variantám rodiče své

preference mohou směřovat a za jakých okolností. Tím, že jesle nadále spadají do

kompetence Ministerstva zdravotnictví, představuje pro mladou generaci symbol, že se

v této oblasti mnoho od dob komunismu nezměnilo. Že o dítě místo dětských pedagogů

a psychologů pečuje zdravotnický personál, což indikuje směřování péče orientované

spíše na zdravotní stav dítěte, místo rozvoje jeho schopností. Pečovat o dítě v domácím

prostředí s garancí rodičovského příspěvku se jeví za těchto okolností jako přijatelná

oběť kariérního růstu i pro páry, obecně preferující egalitářský rodinný model.

Regionální rozložení jeslí je nerovnoměrné, nejvíce jeslí se nachází v Praze a

Ústeckém kraji, naopak Karlovarský kraj nemá žádné jesle a v některých krajích se

nacházejí jesle pouze jedny.78 V souvislosti se snahou rodičů zachovat si nárok na

rodičovský příspěvek se jeví podíl dětí přijatých do jeslí pouze na 5 dní v měsíci.

Takových dětí je v průměru 50 % z celkového počtu dětí, které navštěvují jesle.79 Délka

docházky je přitom v 38 % jeslí kritériem pro přijímání dětí do jeslí. Dá se očekávat, že

bez tohoto kritéria by byl podíl dětí pobývajících v jeslích maximálně 5 dní v měsíci

ještě vyšší. Z 21 dotázaných jeslí celých 17 uvedlo, že zájem pro docházku do jeslí na 5

dní v měsíci je takový, že musí tyto děti odmítat.80

Trend zvýšené poptávky v posledních několika letech signalizovaný tím, že až

25 % dětí z celkového počtu dětí ve věku 2 – 3 let je přihlášeno do mateřské školy, je

předznamenán zavedením třístupňové rychlosti čerpání rodičovského příspěvku, kdy

78 Síť zdravotnických zařízení 2009, ÚZIS ČR, str. 26 – 44
http://www.uzis.cz/publikace/sit-zdravotnickych-zarizeni-2009
79 Kuchařová, Věra a kol. Péče o děti předškolního a raného školního věku. Praha: VÚPSV, 2009, str. 68
80 Kuchařová, Věra a kol. Péče o děti předškolního a raného školního věku. Praha: VÚPSV, 2009, str. 70
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rodiče, kteří si zvolili zrychlené dvouleté čerpání, po vypršení této doby řeší zajištění

péče o své dítě. Částečně za zvýšenou poptávkou jistě stojí i fakt, že se v roce 2002

dlouhodobě klesající trend v porodnosti otočil a v roce 2008 počet živě narozených dětí

dosáhl bezmála 120 tisíc, v roce 2009 o 1,2 tisíc méně. Zvýšenou poptávku po péči o

děti po dovršení dvou let však z důvodu praktické nedostupnosti jesle nemohou

saturovat. Obce, v jejichž samostatné působnosti se zřizování jeslí nachází, nemají

povinnost reagovat na zvýšenou poptávku. Ba co víc, na výstavbu nových jeslí samy

nemají volné finanční prostředky, zvláště za situace doznívající hospodářské krize.

Zvýšenou poptávku po zařízeních péče o dítě zejména od dvou let není za současného

stavu nedostupných jeslí pokrýt. Z hlediska počtu přihlášených dětí od dvou let do

mateřských škol tak v praxi začínají školky nahrazovat jesle. Z důvodů vyšší atraktivity

a dostupnosti mateřských škol vyvstává otázka, zda po vzoru Švédska nesloučit jeselská

zařízení a mateřské školky do jednotného systému denní péče, který by spadal do

kompetence Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Druhou cestou je podpora

péče o nejmenší děti na bázi soukromé péče, o které je další kapitola.

3.1.2 Soukromá péče o děti do tří let dle zákona č. 455/1991 Sb.,

o živnostenském podnikání

3.1.2.1 Legislativní rámec

Na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen

živnostenský zákon), lze poskytovat péči o děti do tří let v denním režimu vázanou

živností podle přílohy č. 2 živnostenského zákona. Podmínkou provozování této

živnosti je „odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo

zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře

podle zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), nebo

odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka

v sociálních službách podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách.“81 Nejnižší

81 zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, příloha č. 2, vázaná živnost : péče o děti do tří let
v denním režimu
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vzdělání nutné k získání odborné způsobilosti k výkonu ošetřovatele a sanitáře pro

účely splnění požadavků živnostenského zákona je absolvování akreditovaného

kvalifikačního kurzu.82 Podle přílohy č. 5 je podnikatel povinen výkon této živnosti

zajistit pouze fyzickými osobami, které splňují odbornou způsobilost, která je daná

jednak výše zmíněnou odbornou způsobilostí, nebo je splněna na základě dokladu o

vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního

zákoníku), případně v pracovně-právním vztahu, nebo na základě dokladu o uznání

odborné kvalifikace podle zákona č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace.

Novela zákona o živnostenském podnikání z roku 2008 tak vyhověla ohlasům,

volajícím po zmírnění kvalifikačních požadavků pro tuto živnost.

Obsahovou náplní této vázané živnosti, tak jak ji vymezuje druhá příloha

nařízení vlády č. 278/2008 Sb, je „výchovná péče o svěřené děti do tří let věku

v denním nebo v celotýdenním režimu zaměřená na rozvoj rozumových a řečových

schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně

hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Zajišťování bezpečnosti a zdraví dětí,

jejich pobytu na čerstvém vzduchu, stravování, spánku v odpovídajícím hygienickém

prostředí a osobní hygieny dětí, včetně poskytování první pomoci“.

Podobně jako je tomu u jeslí zakládaných obcemi, je i tato péče prováděná na

základě živnostenského oprávnění financována bez přispění státu a úhrady z veřejného

zdravotního pojištění. Jejich provoz je financován ze zdrojů provozovatele živnosti,

který podle svého uvážení určuje, jak vysoké poplatky budou rodiče za službu platit.

Obvykle je tato služba pro rodiče výrazně dražší než v jeslích zřizovaných obcemi.

V případě pravidelné celodenní péče se cena pohybuje od pěti do patnácti tisíc Kč.83

Pokud je tato vázaná živnost „péče o děti do tří let v denním režimu“

provozována v provozovně, je zařízení nazýváno poněkud nepřesně soukromými

jeslemi. Vztahuje se na ně vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na

prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.84

Tato vyhláška, jak se praví v Základním ustanovení, upravuje hygienické požadavky na

prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické

podmínky, zásobování vodou a úklid. V § 3 jsou vymezeny vnější prostorové

82 zákon č. 96/2004 Sb,  o nelékařských zdravotnických povoláních, § 36 a § 42
83 Kuchařová, Věra a kol. Péče o děti předškolního a raného školního věku. Praha: VÚPSV, 2009, str. 74
84 vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích, §1 odst.1
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podmínky, kdy nezastavěná plocha pozemku musí činit nejméně 4 m2 na jedno dítě a

z důvodu bezpečnosti musí být oplocena. § 4 upravuje nároky na vnitřní prostory,

umožňující „výuku, volné hry dětí, jejich odpočinek, osobní hygienu s otužování,

tělesná cvičení a zajištění stravování“. U vybavení šatnami, nábytkem, umyvadly apod.

vyhláška odkazuje na zvláštní právní předpisy jako je vyhláška č.137/1998 Sb., o

obecných technických požadavcích na výstavbu, či na bezpečnostní tabulky a normy

ČSN, které požadují velmi přísná kritéria a parametry na vnitřní uspořádání a výbavu

zařízení.

Podnikatel nabízí v rámci této živnosti vykonávané v provozovně služby, které

podléhají základní sazbě daně z přidané hodnoty ve výši 20 %.

Pokud je vázaná živnost „péče o děti do tří let v denním režimu“ vykonávaná

v jednotlivých domácnostech rodičů, na tuto činnost se přísná ustanovení vyhlášky o

hygienických požadavcích nevztahují a služby podléhají snížené sazbě DPH ve výši

10 %.85

V rámci volné živnosti "Poskytování služeb pro rodinu a domácnost" lze

krátkodobě a příležitostně hlídat děti, včetně dětí do tří let. Obsahem této živnosti však

není péče o děti do tří let v denním režimu.

3.1.2.2 Stav a možný vývoj soukromé péče o děti do tří let dle zákona

č. 455/1991 Sb.

Soukromá péče o děti do tří let na základě vázané živnosti péče o děti do tří let

v denním režimu je zatím velmi málo rozšířená, lze hovořit spíše o desítkách než

stovkách podnikatelů, kteří se činností zabývají. Podle výskytu subjektů s touto

registrovanou vázanou živností, je signifikantní mnohem větší rozšíření nabídek služby

ve velkých městech, zejména v Praze oproti ostatním regionům.86 To může být

způsobeno více faktory. Do Prahy migrují zejména mladí lidé za vzděláním a později za

prací. Dosahují zde v souhrnu vyšších příjmů, platí u nich ve zvýšené míře preference

85 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  příloha č. 2
86 Kuchařová, Věra a kol. Péče o děti předškolního a raného školního věku. Praha: VÚPSV, 2009, str.131,
graf č. 6.1
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kariéry. V posledních letech, kdy realizují odkládané rodičovské plány, se nejvíce

potýkají s nedostatečnou kapacitou klasických zařízení péče o děti a alternativou

v podobě teritoriálně blízkých rodičů, kteří by byli schopni při péči o svá vnoučata

vypomáhat.  Zároveň si rodiče z této oblasti mohou z důvodu vyšších příjmů častěji

dovolit dražší péči soukromého charakteru, ať už institucionální, nebo individuální.

3.1.2.2.1 Individuální soukromá péče

Poptávka po službách péče o děti do tří let v denním režimu je spojena zejména

s činností „chův“, které o děti pečují v domácnostech klientů. Rodiče sledují touto

formou péče zachování nároku na rodičovský příspěvek, kdy sice mohou pracovat, ale

péči o dítě musí zajistit jinou zletilou osobou. Pro podnikatele (chůvy) znamená péče o

děti mimo provozovnu, tedy v domácnostech klientů, jistou úlevu, kdy se na jejich takto

provozovanou živnost nevztahují přísné normy vyplývající z vyhlášky o hygienických

požadavcích. Navíc za tyto služby odvádí sníženou daň z přidané hodnoty.

Jistým problémem je snížená konkurenceschopnost držitelů živnostenského listu

na vázanou živnost v porovnání s poskytovateli služeb pro rodinu a domácnost, tedy

volné živnosti, u které se připouští pouze „příležitostná a krátkodobá péče“ o děti do tří

let. Chůvy podnikající na základě volné živnosti využívají vágní definice rozsahu péče.

Pod „příležitostnou a krátkodobou“ péčí se v praxi může často skrytě jednat o činnost,

která by na základě platné legislativy měla spadat pod živnost vázanou. Takto

podnikající chůvy nemusí prokazovat přísnější odbornou způsobilost vztahující se na

služby péče o děti do tří let v denním režimu (viz výše).

Ještě ožehavějším problémem se ukazuje rozšířený nelegální výskyt služeb péče

o děti do tří let, který byl registrován v terénním průzkumu Výzkumného ústavu práce a

sociálních věcí.87 Osoby poskytující služby péče o děti za úplatu bez živnostenského

oprávnění, tedy nelegálně, snižují náklady a tím i konečnou cenu pro rodiče. Poskytují

péči i ve svých domácnostech, kde by se na ně za legálních okolností vztahovala

vyhláška o hygienických požadavcích, což je další konkurenční výhodou. Jejich jistým

deficitem je absence garancí kvality a profesionality, které jsou spojeny s legálním

87 Kuchařová, Věra a kol. Péče o děti předškolního a raného školního věku. Praha: VÚPSV, 2009, str.138
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poskytováním služeb na základě živnostenského zákona. Nižší cena nelegálních chův

však tento nedostatek vyváží. Tím spíše, že si je rodiny vybírají neformální cestou

z okruhu svých známých a přátel, případně na základě jejich referencí. O jejich kvalitě

pak mohou mít lepší obrázek než o kvalitě chův s odbornou způsobilostí, avšak

zprostředkovanou anonymní sítí agentury.

Východiskem pro rozšíření a větší efektivitu služeb péče o děti do tří let

poskytovaných na základě vázané živnosti je legalizace činností prováděných ve sféře

šedé ekonomiky, tato legalizace však musí být v zájmu všech zúčastněných stran, tedy

rodičů, státu a samotných podnikatelů poskytujících služby. V úvahu přichází zvýšit

pozornost na ty oblasti, které znamenají konkurenční výhodu nelegálních služeb. Mezi

tyto oblasti patří kritéria odborné způsobilosti pro vázanou živnost péče o dítě, přísné

hygienické požadavky na provozovnu živnosti a odvod daní.

Požadavky na odbornou způsobilost pro výkon vázané živnosti byly částečně

zmírněny výše zmíněnou novelou živnostenského zákona č. 130/2008 Sb., je však

otázkou zda by v tomto směru nemělo dojít k ještě větší liberalizaci požadavků. Jistou

inspirací je úspěšný francouzský systém certifikovaných chův.88 Ty k získání oprávnění

poskytovat péči (odpovídajícímu našemu živnostenskému oprávnění spojenému

s vázanou živností péče o dítě do tří let v denním režimu) absolvují pohovor

s pověřeným odborníkem z úřadu Ochrany matky a dítěte), který posuzuje potenciální

chůvu z hlediska schopností a dispozic k této práci a zároveň prostředí, kde bude o děti

pečovat, v rámci zachování vhodných standardů. Pokud je výsledek pohovoru kladný,

kandidátka absolvuje vzdělávací kurz. Tímto získá certifikát, který ji opravňuje pečovat

o děti.

Druhým krokem je podpora ze strany státu, jejímž smyslem je zatraktivnit

legálně vykonávanou živnost, respektive posílit motivaci k získání oprávnění k výkonu

vázané živnosti. Tato podpora může probíhat různými způsoby, od příspěvků na chůvu

a garancí jejich minimálního platu po zvýhodnění podnikatelů (chův) v daňové oblasti.

Třetím a nejpodstatnějším krokem se jeví zmírnění hygienických a technických

požadavků na provozovnu – domácnost pečovatele. Z praktického hlediska je neúměrně

přísné, aby se vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a

provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých vztahovala

88 Kuchařová, Věra a kol. Péče o děti předškolního a raného školního věku. Praha: VÚPSV, 2009, str. 210
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na provozování živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a živnosti

mimoškolní výchova a vzdělávání, jsou-li tyto živnosti provozovány v provozovně –

domácnosti chůvy, která tímto způsobem pečuje o limitovaný počet dětí. Vybavit

domácnost v souladu s některými požadavky je neúměrně nákladné a ve srovnání

s podmínkami obvyklé domácí rodinné péče i zbytečné.

Poskytování individuálních služeb na základě vázané živnosti péče o děti

do 3 let v denním režimu je spojeno s vynaložením vyšších nákladů pro rodiče ve

srovnání s kolektivní péčí o děti. Tím je využití této formy péče spíše určeno finančně

lépe situovaným rodičům. Výše naznačenou cestou by mohlo dojít jednak k rozšíření

nabídky péče ze strany starších žen, hledajících přivýdělek, jednak ke snížení nákladů

na provozování živnosti. Snížená cena služby by mohla otevřít v současnosti

nedostupný prostor pro poptávku ze strany rodičů, kteří dosahují pouze průměrných

příjmů. Alternativou a zároveň možným doplňkem tohoto typu služeb je institut

„vzájemné rodičovské výpomoci“, kterému věnuji zvláštní kapitolu, protože ve formě,

ve které je navrhován, se na něj nevztahuje živnostenský zákon a systematicky tak

nezapadá do této kapitoly.

3.1.2.2.2 Institucionální soukromá péče

Provozování vázané živnosti péče o děti do tří let v denním režimu v provozovně

podnikatele je víceméně výrazně dražší obdobou obcemi zřizovaných jeslí, kdy se jejich

cena pohybuje podle různých zdrojů od 5 do 15 tisíc Kč. Zvýšená cena je dána

náročnějšími nároky na zařízení prostorů provozovny podle vyhlášky o hygienických

požadavcích. Cenovou nevýhodu se provozovatelé snaží nahradit kvalitou

poskytovaných služeb, kdy je v průměru pečováno v soukromých provozovnách o

menší počet dětí89 a provozovatel tak může flexibilněji reagovat na požadavky ze strany

rodičů. Menší výskyt poptávky po těchto službách, zúžený prakticky jen na hlavní

město, odpovídá faktu, že tato zařízení jsou jakousi nejzazší variantou, kterou pracující -

lépe finančně situovaní rodiče řeší nedostatečnou kapacitu obecních jeslí, nebo se jim

89Kuchařová, Věra a kol. Péče o děti předškolního a raného školního věku. Praha: VÚPSV, 2009, str.134
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nepodaří včas zajistit péči individuálního typu (viz předchozí subkapitola), která je sice

ještě dražší, avšak lépe odpovídá představám rodičů.

I tady je možno uvažovat o krocích naznačených v předchozí subkapitole.

Snížení technických a hygienických požadavků pro provozovny umístěné v domácnosti

podnikatele, kde se pečuje o limitovaný počet dětí, by jistě rozšířilo nabídku

poskytovaných služeb a samy rodiče by si podle svého uvážení mohly vybrat zařízení,

které by z hlediska standardu, kvality a ceny nejlépe odpovídalo jejich představám.

Alternativou tohoto typu služeb se jeví tzv. „miniškolky“90 (firemní školky), o jejichž

zavedení se diskutuje v odborných a politických kruzích. Ty by však měly být

provozovány na nekomerčním základě mimo působnost živnostenského zákona.

Zaměstnavatel, zabezpečující touto formou péči o dítě svého zaměstnance, by mohl být

daňově zvýhodněn formou uznání a zahrnutí nákladů na zajištění péče o dítě mezi

výdaje, které byly použity na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Tím

pádem se o tyto náklady ve výši prokázané poplatníkem sníží základ daně.91 Mezi

výdaje, které byly použity na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, by bylo

možno zahrnout do určité výše i náklady zaměstnance na ostatní typy služeb péče o dítě,

což by jistě opět rozšířilo možnosti efektivnějšího využívání služeb péče o děti v rámci

soukromého sektoru.

3.2 Péče o děti od tří let věku

3.2.1 Mateřské školy zřízené státem a územními samosprávnými celky
3.2.1.1 Legislativní rámec

Status mateřské školy (školky) a právo právnické osoby, která vykonává činnost

mateřské školy (školská právnická osoba nebo příspěvková organizace, zřízená krajem,

obcí, svazkem obcí nebo ministerstvem), „poskytovat vzdělávání a školské služby“, je

90 Soubor prorodinných opatření – Prorodinný balíček, str. 73
http://www.mpsv.cz/files/clanky/5898/komplet_balik.pdf
91 Soubor prorodinných opatření – Prorodinný balíček, str. 85
http://www.mpsv.cz/files/clanky/5898/komplet_balik.pdf
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v tomto režimu podmíněno zápisem do Školského rejstříku92, jehož úprava se nachází

v části třinácté zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon). S účinností zápisu mateřské

školy do rejstříku škol a školských zařízení je podle § 142 odst. 2 také spojen vznik

nároku na přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu

územního samosprávného celku v rozsahu tohoto zápisu a za podmínek stanovených

školským zákonem. Jaké údaje se zapisují do rejstříku škol uvádí § 144. Navrhovatelem

je právnická osoba, která vykonává činnost školy, případně její zřizovatel. Žádost o

zápis školy musí splňovat náležitosti taxativně vyjmenované v § 147, mimo jiné doklad

osvědčující vlastnické nebo užívací právo k prostorám, kde budou vzdělávací a školské

služby uskutečňovány, stanoviska příslušného orgánu ochrany zdraví a stavebního

úřadu, ze kterých musí vyplývat, že prostory vyhovují zamýšlenému užívání. Je zřejmé,

že obsah posledně jmenované náležitosti je kamenem úrazu většiny soukromých

mateřských škol, které nejsou zapsané ve Školském rejstříku, právě vzhledem k přísné

úpravě technických parametrů a nároků na plnění hygienických požadavků. Spolu

s žádostí o zápis školy do rejstříku škol se podává žádost o zápis školské právnické

osoby do rejstříku školských právnických osob. Této žádosti je vyhověno, pokud je

mateřská škola do rejstříku škol zapsána.93

Pro předškolní vzdělávání se vydávají rámcové vzdělávací programy, které

vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání. Vydává je Ministerstvo

školství, mládeže a tělovýchovy po projednání s příslušnými ministerstvy.94

Předškolnímu vzdělávání se věnuje zvláště část druhá Školského zákona. Vedle cílů

předškolního vzdělávání, které směřuje k zdravému citovému, rozumovému a tělesnému

rozvoji dítěte a vytváření základních předpokladů pro další vzdělávání, zákon zde

upravuje základní organizaci předškolního vzdělávání. To je určeno „pro děti ve věku

zpravidla od tří do šesti let“95. Z formulace „zpravidla“ vyplývá možnost dětí mladších

tří let účastnit se tohoto druhu vzdělávání, respektive možnost být přijato do mateřské

školy. Podle § 34 odst. 3 je to právě ředitel mateřské školy, kdo rozhoduje o přijetí

dítěte do školy. Jako zásadní kritérium přijetí zákon stanoví, že se přednostně přijímají

92 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
§142 odst.1
93 zákon č. 561/2004 Sb., §157, odst. 1
94 zákon č. 561/2004 Sb., §4
95 zákon č. 561/2004 Sb., §34
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děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud takové dítě nelze

z kapacitních důvodů přijmout, je obec, ve které má dítě trvalé bydliště, povinna zajistit

zařazení dítěte do jiné mateřské školy.

Územní samosprávu ve školství vykonávají obec a kraj, podle § 177 přitom mají

dbát při zajišťování vzdělávání formou zřizování a zrušování škol především o soulad se

zájmy občanů, s potřebami trhu práce a s demografickým vývojem. Povinnost obce

zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání vyplývá podle § 179 odst. 2 pouze

v případě posledního roku před zahájením povinné školní docházky a zároveň jen pro

děti, které mají na jejím území trvalé bydliště. Povinnost je splněna buď zřízením

mateřské školy, nebo zajištěním předškolního vzdělávání v mateřské škole zřízené jinou

obcí. Mateřské školy podléhají kontrole České školní inspekce.96

Příjmy školských právnických osob tvoří podle § 133 zejména finanční

prostředky ze státního rozpočtu a z rozpočtů územních samosprávných celků, příjmy

z hlavní a doplňkové činnosti, finanční prostředky přijaté od zřizovatele, úplata za

vzdělávání a školské služby, příjmy z majetku ve vlastnictví školské právnické osoby a

dary či dědictví. Financování mateřských škol ze státního rozpočtu je upraveno v části

čtrnácté školského zákona. Ze státního rozpočtu se hradí náklady vyplývající

z pracovněprávních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou

dětí a na činnosti, které přímo souvisí s rozvojem školy a kvalitou vzdělávání.97 Tyto

finanční prostředky se poskytují mimo jiné podle skutečného počtu dětí v mateřské

škole uvedeného ve školském rejstříku. Náklady nad rozsah finančních prostředků ze

státního rozpočtu hradí právnické osoby, které vykonávají činnost mateřské školy

z dalších finančních zdrojů podle § 133.

Podrobně je provoz a organizace mateřských škol proveden vyhláškou

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Zřizovat mateřské školy lze s celodenním (déle než 6,5 hodiny, maximálně však

12 hodin denně), polodenním (nejdéle 6,5 hodiny) a internátním provozem (i noční

péče).98

Předškolní vzdělávání má tři ročníky podle dovršeného věku dítěte, do jedné

třídy však lze zařadit děti z různých ročníků. Poněkud problematické se jeví ustanovení

96 Zákon č. 561/2004 Sb, §174
97 Zákon č. 561/2004 Sb, §160
98 Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, § 1
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§ 2 vyhlášky o počtech přijatých dětí ve třídách mateřské školy, kdy mateřská škola

s jednou třídou musí mít minimálně 15 dětí, v obci s jedinou mateřskou školou nejméně

13 dětí. Horní hranice počtu dětí ve třídě je 24. V červenci a srpnu lze podle místních

podmínek omezit nebo přerušit provoz školky, o čemž ředitel informuje rodiče dva

měsíce předem. Ředitel zároveň projedná s řediteli ostatních mateřských škol v obci

možnosti a podmínky vzdělávání v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo

přerušení a o výsledcích rodiče informuje. Nemá však povinnost náhradní vzdělávání po

tuto dobu zajistit.99

Měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání dětí na období školního roku

stanoví ředitel mateřské školy nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku,

částka však nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných neinvestičních nákladů

právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy za předchozí kalendářní rok. Do

nákladů se však nezahrnují náklady (vyplývající z pracovněprávních vztahů), které byly

uhrazeny z prostředků ze státního rozpočtu. Úplata se stanoví pro všechny děti v témže

druhu provozu mateřské školy ve stejné výši. U dětí, které mateřskou školu

v celodenním nebo internátním provozu  navštěvují pouze do čtyř hodin denně z důvodů

zachování nároku na rodičovský příspěvek, se stanoví výše úplaty jako dvě třetiny

úplaty stanovené pro celodenní provoz. Vyhláška umožňuje za určitých předpokladů

osvobození od úplaty.100

Školní stravování dětí se uskutečňuje přednostně v zařízeních školního

stravování. Právnické osoby, které vykonávají činnost mateřské školy, mohou zajišťovat

školní stravování smluvně i u jiné osoby poskytující stravovací služby.101 Podmínky

stravování jsou upraveny vyhláškou Ministerstva školství č. 105/2008 Sb., o školním

stravování. Podle § 4 odst. 3 vyhlášky má dítě v mateřské škole právo na oběd a

doplňková jídla v návaznosti na druh provozu mateřské školy, včetně tekutin v rámci

dodržení pitného režimu. V příloze vyhlášky jsou uvedeny přesné výživové normy pro

školní stravování.

Personální požadavky na pedagogické pracovníky mateřských škol zapsaných

v rejstříku škol jsou vymezeny v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických

pracovnících. V § 3 zákona jsou obecně vymezeny předpoklady pedagogického

99 Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, § 3
100 Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, § 6
101 Zákon č. 561/2004 Sb., § 121 odst. 4
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pracovníka, mezi které se řadí i odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost,

kterou vykonává. Učitel mateřské školy získává odbornou kvalifikaci „vysokoškolským

vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti

pedagogických věd zaměřené na pedagogiku předškolního věku,“ dále „vyšším

odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu v

oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů předškolního vzdělávání“ nebo

„středním vzděláním s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu

učitelů předškolního vzdělávání“.102

Hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení mateřských škol jsou

upraveny vyhláškou o hygienických požadavcích (viz výše).

3.2.1.2 Stav a možný vývoj

Ve školním roce 2008/2009 se na území České republiky nacházelo 4694

mateřských škol, v průměru připadalo 23,5 dětí na jednu třídu a 63,6 dětí na jednu

mateřskou školu. Z grafu je patrné, že oproti školnímu roku 2003/2004 došlo k mírné

redukci počtu mateřských škol a zároveň rozšíření počtu tříd prostřednictvím rozšíření

kapacit mateřských školek, kdy počet dětí na jednu školu vzrostl v průměru o 5,6  na

celkový počet 63,6 dětí, které pojala jedna škola. Počet dětí na třídu se ve sledovaném

období od roku 2002 do roku 2009 se zvýšil jen nepatrně z 22,7 na 23,5.

Tabulka č.1:

2002/03 2003/04 2004/05 2006/07 2007/08 2008/09
Počet dětí 278 859 280 491 280 487 282 017 287 945 298 394
Počet škol 5 558 4 840 4 776 4 696 4 689 4 694
Počet tříd 12 304 12 234 12 139 12 168 12 369 12 715
Počet dětí na třídu 22,7 22,9 22,9 23,2 23,3 23,5
Počet dětí na školu 50,2 58,0 58,7 60,1 61,4 63,6
Počet zamítnutých žádostí 3 813 4 673 6 128 9 570 13 409 19 996
Zdroj: ÚIV

102 Zákon  č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, § 6
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V dlouhodobém horizontu počet mateřských škol reagoval na demografický

vývoj. Stagnující počet dětí v průběhu 90. let doprovázelo rušení a slučování

mateřských škol, kdy se od roku 1993 do roku 2003 snížil počet mateřských škol

o 1 533. Demografický trend se však v roce 2002 obrátil ve znamení zvýšeného počtu

narozených dětí, což se projevilo dynamickým početním nárůstem kohorty dětí do dvou

let. V roce 2001 patřilo do této kategorie 267 614 dětí, v roce 2008 již 341 293 dětí.

Počet dětí ve věkové skupině od tří do pěti let logicky tento trend s mírným zpožděním

kopíruje.

Graf č. 1:

Zdroj: ČSÚ

Z naznačeného vývoje je patrné, že síť mateřských škol musí v současnosti

počítat s rostoucím počtem žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy, s tím, že situace

bude kulminovat pravděpodobně v příštích několika letech. Zároveň je z tabulky č. 1

patrné, že se počet mateřských škol pod tlakem vzrůstajícího počtu dětí nerozšiřuje a

spíše se navyšuje kapacita jednotlivých tříd, které však již dosahují svého zákonného

limitu. Zejména ve větších obcích mateřské školy nedostatečnou kapacitu stále častěji

řeší odmítáním žádostí na základě jimi vytvořených kritérií pro přijetí dítěte do školky.

V obcích nad 50 000 obyvatel je 70 % mateřských škol donuceno z důvodů

nedostatečných kapacit některé žádosti odmítnout, přičemž součet odmítnutých žádostí
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činí 22 % všech přijatých přihlášek. V menších obcích je zatím kapacita mateřských

školek dostačující.103

Mezi nejčastější kritéria pro přijetí dítěte do školy patří věk dítěte (93,2 %

z mateřských škol, které uplatňují kritéria), trvalé bydliště na území obce (83,9 %),

zaměstnanost obou rodičů (77,7 %), docházka sourozence do stejné mateřské školy

(66,1 %) a požadovaná délka docházky (61,8 %).104 Uplatnění těchto kritérií přichází

v úvahu zpravidla v případech, kdy mateřské školy nemohou přijmout všechny

přihlášené děti, tedy zejména ve větších obcích, kde je větší koncentrace mladých rodin.

Zároveň však ve větších obcích obecně mladí lidé více inklinují z důvodů vyššího

příjmu k rychlejšímu čerpání rodičovského příspěvku a brzké pracovní aktivitě. Zdá se,

že právě jejich dvouleté děti doplácí na první a nejčastější kritérium „věk dítěte“

nejvíce. Přitom, jak je z tabulky č. 2 patrné, zájem o předškolní výchovu dětí do tří let

v mateřské školce je relativně velký, celá čtvrtina všech dětí do tří let je v mateřské

školce zapsána, v rámci tohoto počtu je však nutno zohlednit fakt, že třetina mateřských

škol umožní docházku zapsaných dětí teprve po dovršení tří let.105 Někteří rodiče tak

mohou usilovat o zápis svého dítěte mladšího tří let s touto kalkulací.

Tabulka č. 2:

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Věková skupina 3 roky 74,6 76,6 75,3 76,5
Věková skupina 4 roky 90,0 90,7 90,9 89,4
Věková skupina 5 let 95,8 93,7 93,2 92,8
Děti do tří let 25,4 23,0 23,0 24,8
Děti šestileté a starší 23,2 22,7 22,1 21,0
Zdroj: ÚIV

Z grafu č. 1 je zjevné, tím jak početná kohorta dětí mladších tří let bude

dospívat, že poptávka po umístění dětí ve věku od tří do pěti let v mateřské škole bude

přesahovat nabídku současné sítě mateřských škol. Mateřské školy mají navíc

povinnost, jak vyplývá z § 34 odst. 4 školského zákona, přednostně přijmout děti

103 Kuchařová, Věra a kol. Péče o děti předškolního a raného školního věku. Praha: VÚPSV, 2009,
str. 84, tabulka 4.6.
104 Kuchařová, Věra a kol. Péče o děti předškolního a raného školního věku. Praha: VÚPSV, 2009,
str. 85, tabulka 4.7
105 Kuchařová, Věra a kol. Péče o děti předškolního a raného školního věku. Praha: VÚPSV, 2009, str. 88
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v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Síť kritérií pro přijetí

zvláště mladších dětí bude nadále převážně ve větších obcích houstnout a je zřejmé, že

odmítnutých žádostí bude dále dynamicky přibývat.

Ze socio-kulturního hlediska se tím pro rodiny egalitaristického

„dvoupříjmového“ modelu z prostředí velkých měst, které preferují zrychlené čerpání

rodičovského příspěvku, uzavírají možnosti svobodné volby. Z důvodů obtíží a nejistot

spojených s umístěním dvou až čtyřletých dětí do mateřské školy budou mít na výběr

jen dvě možnosti. Prvá v duchu teorie redukce nejistot106, pokud se vůbec rozhodnou

neupřednostnit „jistotu“ kariéry před zplozením dítěte, se bude odehrávat v režii nucené

volby klasického či pomalého čerpání rodičovského příspěvku, „na jistotu“. Tím se ještě

více zesílí tlak, vyvolaný konstrukcí rodičovského příspěvku, na preference tradičního

modelu rodiny s jasnou dělbou genderových rolí živitele a pečovatelky, nesoucího

zvýšená rizika pozdější nezaměstnanosti a snižování kulturního kapitálu matek a s tím

spojeného nízkého odvodu daní do státního rozpočtu. Druhou variantou je využití

dražších alternativ péče o dítě, při zachování socio-kulturních aspirací. Podobně

postižena nedostatečnou kapacitou mateřských škol, může být i skupina rodin

modifikovaného modelu živitele, kdy sice rodinná strategie počítá s klasickým, či

pomalejším čerpáním rodičovského příspěvku, ale zároveň pečující rodič pobírající

rodičovský příspěvek počítá s umístěním dítěte od tří let do mateřské školy na 4 hodiny

denně (nebo na 5 dní v měsíci) a zkráceným pracovním úvazkem. I tady může dojít

v důsledku přijímacích kritérií buď k odklonu z pracovních aspirací, nebo využití péče

v soukromém sektoru.

Tato druhá varianta však vyvolává těžkosti ze socio-ekonomického pohledu, kdy

se její využití jeví v praxi přijatelné pouze pro rodiny s nadprůměrnými příjmy.

Zapojením na pracovním trhu se sice snižují náklady ušlých příležitostí, na druhou

stranu se výrazně zvyšují náklady na péči o dítě. Využití soukromých institucionálních

zařízení je problematické z hlediska jejich lokální dostupnosti, ještě dražší soukromá

individuální péče je finančně dostupná pouze tehdy, když potenciální pracovní příjem

pečujícího rodiče v určité míře převyšuje náklady na náhradní péči. Tato míra je

rozhodujícím činitelem pro motivaci zvolit si variantu přivýdělku před pracovní

106 Suchanec, Miroslav. Pořizují si české ženy své děti ke snížení vlastní nejistoty? Posouzení relevance
teorie redukce nejistoty skrze rodičovství v českém prostředí. In: Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej (eds.):
Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Boskovice/Brno: František Šalé - Albert, 2008, str. 297
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rezignací. Tato kritéria tedy také v praxi omezují zákonem umožněnou docházku do

mateřské školy na 4 hodiny denně, přičemž by právě tento model docházky mohl být

pro rodiče i pro děti nejpřijatelnější. Děti zvláště mladšího předškolního věku si podle

pedagogů z mateřských škol lépe zvykají na kolektiv a plynulý přechod z rodinné péče

na institucionální ve školce je pro ně méně stresující. Pro rodiče je takový model také

výhodný, pokud jeden z rodičů plánuje kombinovat zkrácený pracovní úvazek

s rodinnou péčí o dítě.

Úskalí nedostatečné kapacity mateřských škol je možno řešit obecně dvěma

způsoby.

Prvním je výstavba nových mateřských škol, či rekonstrukce části budov, které

slouží k základnímu vzdělávání a jsou nevyužity. To však předpokládá transfer

značných finančních prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtů územních

samosprávných celků za tímto účelem. V době doznívající hospodářské krize a

plánovaných rozpočtových škrtů se zdá tato varianta politicky i ekonomicky nereálná.

Navíc řada demografů předpokládá, že zvýšená úhrnná plodnost posledních let je pouze

dočasným výsledkem realizace odkládaných porodů baby-boomové generace ze

70. let.107 Z tohoto hlediska by v dlouhodobém horizontu vynaložené prostředky nebyly

využity efektivně. Na české politické scéně se vládnoucí pravice víceméně distancuje

od řešení spočívajícího ve státních dotacích na výstavbu a provoz veřejných mateřských

škol (a jeslí).108 Preferuje druhý způsob řešení nedostatečné kapacity mateřských škol.

Ten spočívá v „nalezení alternativních neinstitucionálních řešení zapojujících

spíše soukromé zdroje“109. Nevýhodou je nejisté rozšíření těchto služeb tak, aby

skutečně pokryly svou lokální i finanční dostupností poptávku po službách péče o děti

tam, kde je potřeba, respektive kde se jeví klasická institucionální síť „přehlcená“.

Jinými slovy to jsou právě poskytovatelé služeb ze soukromého sektoru, kteří se budou

rozhodovat, zda služby poskytnou, či nikoliv. Zda jsou možnosti a podmínky

poskytování služeb natolik příznivé, aby jim konání v tomto směru přineslo sledovanou

výhodu a tím motivaci k vytváření zamýšlené nabídky. Stát v tomto případě částečně

107 Např. T. Kučera: Budoucí vývoj počtu dětí ve věku do tří let, přednáška na IV. ročníku Konference o
rodinné politice na téma „Ranná péče o děti mezi rodinou a státem“
108 Petr Nečas. Školky doplní nové formy péče. Lidové noviny, 31.8.2009, str.13
109 Soubor prorodinných opatření – Prorodinný balíček, str. 31
http://www.mpsv.cz/files/clanky/5898/komplet_balik.pdf
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rezignuje na garanci zabezpečení služeb péče o všechny děti předškolního věku a

spoléhá na opatření, která snad soukromý sektor povzbudí a aktivizují v oblasti, kde

existuje poptávka a selhává nabídka. Navrhovaná opatření v „Souboru prorodinných

opatření – Prorodinném balíčku“ směřují na jedné straně k legislativnímu zjednodušení

a tudíž zatraktivnění poskytování služeb péče o děti110, na druhé straně opatření vedou

ke snížení konečné ceny služeb, což znamená zatraktivnění poskytovaných služeb pro

klienty – rodiče dětí předškolního věku (například navrhovaným zavedením institutu

„vzájemné rodičovské výpomoci“, kterému věnuji zvláštní kapitolu). Podle zjištění

uvedených v mé diplomové práci je to nakročení správným směrem. Poněkud tristně

však vyzní fakt, že zavedení těchto opatření se stále oddaluje a na politické scéně se jeví

jako druhořadá, která snesou odkladu.

Současná legislativní úprava připouští jako alternativu k mateřským školám

pouze poskytování služeb péče o děti v rámci živnostenského zákona. Tyto služby jsou

však výrazně dražší, zejména individuální péče o děti v jejich domácnosti. Ve vztahu k

„levným“ službám mateřských škol tak jsou sto hrát pouze doplňkovou roli pro skupiny

rodičů s vyšším příjmem, nikoliv roli plnohodnotně nahrazující dotovaná zařízení

předškolní výchovy. Soukromý sektor nyní spíše slouží jako „záchranná síť“ pro rodiče,

kteří z různých důvodů nepečují o dítě v domácnosti samy a nechtějí, nebo nemohou

umístit dítě v mateřské škole a zároveň jsou schopni nést zvýšené náklady na tuto

alternativní nerodičovskou péči. Tomu odpovídá i velmi nízký počet provozovaných

živností tohoto druhu, který je omezen nedostatečnou poptávkou.

Uvedl jsem výše v této kapitole, že na základě přijímacích kritérií, jejichž funkce

bude posilovat přímo úměrně nedostatečné kapacitě mateřských škol, se profilují

skupiny rodičů a jejich dětí, které postupem času „nedosáhnou“ z hlediska dostupnosti

na služby veřejných mateřských škol. Na tyto skupiny by se rodinná politika při

legislativní úpravě alternativních služeb péče o děti měla zaměřit především.

Prvou skupinou jsou rodiče, kteří usilují o brzké zapojení na pracovní trh hned

po vypršení zrychleného rodičovského příspěvku, z důvodů preferované seberealizace,

nebo z důvodů finanční tísně vyvolané výchovou dítěte v neúplné rodině. Mateřské

školy s nedostatečnou kapacitou, převážně ve větších obcích, nebudou schopny přijímat

tuto skupinu dětí uplatněním kritéria věku. Část rodičů, kterým to umožní příjem, může

110 např. novela zákona o živnostenském podnikání
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zvolit soukromou péči poskytovanou na základě živnostenského oprávnění. Větší část

rodičů však nemusí splňovat zvýšené finanční nároky na tyto služby a je potřeba

vyvinout legislativní úsilí k zakotvení takového institutu, který by byl finančně

dostupný i pro ně a zároveň umožnil vhodně skloubit péči o dítě se zaměstnáním.

Vzhledem ke zjištěním v kapitole 1.3, a sice že přibližně polovina rodin za

současných podmínek preferuje tradiční model rodiny, tedy dlouhodobější péči o dítě

v domácím prostředí, po vypršení zpravidla čtyřletého rodičovského příspěvku tyto

domácnosti inklinují k modifikovanému modelu živitele, kdy si zpravidla matka

z finančních důvodů hledá méně náročnou práci, z hlediska rozpočtu domácnosti nutný

přivýdělek, aby mohla nadále ve zvýšené míře pečovat o dítě a domácnost. Mnohé

z těchto matek by jistě uvítaly možnost legálního přivýdělku cestou „vzájemné

rodičovské výpomoci“, na druhé straně by tato možnost mohla být východiskem pro

onu část rodičů, kteří chtějí či musí pracovat a pro jejich dítě není či nebude místo

v mateřské škole. Z hlediska těchto podmínek se zavedení institutu „vzájemné

rodičovské výpomoci“ jeví jako nejvhodnější řešení pro prvou rizikovou skupinu

rodičů, která nemá finanční prostředky na komerčně poskytované služby.

Druhou rizikovou skupinou jsou rodiče dětí, kteří při pobírání rodičovského

příspěvku preferují návštěvu svého dítěte v mateřské škole na 4 hodiny denně, nebo

maximálně na 5 dní v měsíci (kritérium „požadovaná délka docházky“). Východiskem

pro tuto skupinu je opět legislativní zakotvení institutu „vzájemné rodičovské

výpomoci“ (viz kap. 3.3) a dále souboru opatření, které mohou pomoci rozšířit a cenově

zatraktivnit služby poskytované na základě živnostenského oprávnění (viz kap. 3.1.2,

3.2.4, 3.2.5), které svojí flexibilitou mohou více vycházet vstříc rodiči, který pracuje

například na zkrácený úvazek.

Domnívám se, že cestou naznačenou v předchozích odstavcích je možno

nahradit přibývající nedostatek míst ve veřejných mateřských školách. Aby však tato

cesta vedla ke kýženému cíli, je nutno překonat některé překážky, které brání v rozvoji

alternativ k mateřským školám, především je to problematika cenové a lokální

nedostupnosti těchto alternativ. Opatření, která jsem v jednotlivých kapitolách uvedl, se

soustředí především na nabídkovou stranu, na legislativní kroky, které by mohly vést ke

snížení její ceny a k rozšíření lokální dostupnosti formou zatraktivnění pro

poskytovatele. Důležitá je však i poptávková strana, která se týká rodičů, respektive
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jejich příjmu („kupní síly“) a preferované úrovně služeb. Příjem poptávkové strany

mohou výrazně ovlivnit kroky k liberalizaci omezení vztahující se k rodičovskému

příspěvku a tím k větší zaměstnanosti. Zvýšená kupní síla na straně poptávky a snížená

cena lokálně dostupné nabídky služeb péče o děti v rámci soukromého sektoru zákonitě

musí vést k „odlehčení kapacit“ veřejných mateřských škol. Tuto tendenci by podle

mého názoru měla posílit také legislativní úprava financování veřejných mateřských

škol ze strany rodičů ve formě úplaty za předškolní vzdělávání určené proporcionálně

k výši rodinných příjmů.

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání stanovená ředitelem školy nesmí

podle platné právní úpravy přesáhnout 50 % skutečných průměrných neinvestičních

nákladů mateřské školy z uplynulého kalendářního školního roku111 a úplata se pro

všechny děti v tomtéž druhu provozu s jistými výjimkami stanoví ve stejné výši112.

O snížení či prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy.113 Vzdělávání v posledním

ročníku veřejných mateřských škol se poskytuje bezúplatně ze zákona.114 Úplata se tak

v praxi podle průzkumu VÚSP v průměru pohybuje ve větších obcích v rozmezí 260 -

420 Kč, v menších obcích zpravidla nepřesahuje v průměru 200 Kč.115 „V průměru tak

plošně konstruovaná úplata od rodičů tvoří přibližně 5–6% podíl na celkovém

financování veřejných mateřských škol, zatímco obce se podílí 27-28 % a stát 66-

67 %“116. V konkurenci takto dotovaných mateřských škol se stěží mohou prosadit

v rozšířené míře nedotované alternativní služby péče o děti předškolního věku. Navíc,

beru-li v úvahu, že poslední ročník předškolního vzdělávání je ve veřejné mateřské

škole bezúplatný (nehledě na nejistou racionalitu tohoto opatření), aniž by obce nebo

kraje získaly dodatečné finance, vytváří se systematický tlak na úspory v oblasti

investic. Ve většině zemí západní a střední Evropy je přitom při stanovení výše úplat

111 Vyhláška č. 14/2005 Sb., § 6 odst. 2
112 Vyhláška č. 14/2005 Sb., § 6 odst. 3
113 Zákon č.561/2004 Sb., § 123 odst. 4
114 Zákon č.561/2004 Sb., § 123 odst. 2
115 Kuchařová, Věra a kol. Péče o děti předškolního a raného školního věku. Praha: VÚPSV, 2009,
str. 107
116 Kuchařová, Věra a kol. Péče o děti předškolního a raného školního věku. Praha: VÚPSV, 2009,
str. 102
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rodičů za předškolní vzdělávání ve veřejných zařízeních péče odvozeno od příjmu

rodiny a počtu dětí117, což je podle mého názoru žádoucí směr.

Pokud by výše těchto poplatků byla i v České republice stanovena úpravou

§ 123 odst. 4 školského zákona a § 6 odst. 2 a 3 vyhlášky o předškolním vzdělávání tak,

aby výše úplaty byla odvozena proporcionálně od výše rodinného příjmu, dražší (méně

dotované) alternativní služby péče o děti by mohly být atraktivnější pro rodiny

s nadstandardními příjmy. Zároveň by se částečně uvolnila kapacita mateřských škol

pro rizikové skupiny uvedené výše, jejichž náklady na veřejnou institucionální péči by

zůstaly prakticky v nezměněné výši.

Zároveň se domnívám, že by vedle zohlednění rodinných příjmů v této oblasti

mělo dojít ke změně § 123 odst. 2 školského zákona, který se týká bezúplatného

poskytování vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy, při zachování pravomoci

ředitele mateřské školy snížit nebo prominout úplatu s přihlédnutím k sociálním

podmínkám podle § 123 odst. 4 školského zákona. Pravomoc ředitele školy se jeví jako

dostačující způsob umožnění docházky dětí z nízkopříjmových skupin rodin, nadto

podle tabulky č. 2 zájem o umístění dětí ve věku pěti let do mateřských škol se

dlouhodobě pohybuje na konstantní úrovni 95 %. Tato změna by zlepšila finanční

situaci mateřských škol a jejich zřizovatelé by uvolněné finanční prostředky mohli

soustředit do rozšiřování kapacit škol a zvyšování kvality péče o děti.

3.2.2 Soukromé mateřské školy zapsané ve Školském rejstříku
3.2.2.1 Legislativní rámec

Mateřské školy mohou být zřizovány, krom územními samosprávnými celky a

státem, také právnickými a fyzickými osobami ze soukromého sektoru. Podle

§ 8 odst. 6 školského zákona „ registrované církve a náboženské společnosti, kterým

bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, ostatní

právnické osoby nebo fyzické osoby zřizují školy a školská zařízení jako školské

117 Vzdělávání a péče v raném dětství v Evropě: překonávání sociálních a kulturních nerovností,
Eurydice, 2010, str. 86,
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/098CS.pdf
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právnické osoby nebo jako právnické osoby podle zvláštních právních předpisů, jejichž

předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle tohoto

zákona.“ Podmínkou zařazení do režimu školského zákona je opět zápis do rejstříku

škol a školských zařízení. Na tuto skupinu mateřských škol zaregistrovaných ve

školském rejstříku se vztahuje stejná právní úprava jako pro mateřské školy zřízené

samosprávnými celky a státem, pokud se v uvedené právní úpravě nestanoví jinak.

Například v oblasti financování ze státního rozpočtu platí pro církevní školky podmínky

financování podle školského zákona118, finanční prostředky ze státního rozpočtu pro

ostatní soukromé školky v rámci této kategorie se poskytují formou dotace v rozsahu a

za podmínek zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám,

předškolním a školským zařízením.119

Úplata za předškolní vzdělávání se stanoví na komerční bázi. Pro mateřské

školky, které nezřizují územní samosprávné celky nebo stát, neplatí ustanovení § 6

vyhlášky o předškolním vzdělávání, které limituje výši úplaty. Ta se podle zjištění V.

Kuchařové pohybuje v průměru mezi 4 – 5 tisíci Kč měsíčně.120

Zvýšená cena nabídky oproti veřejným mateřským školám je pravděpodobným

důvodem, proč se jinak ojedinělý výskyt soukromých mateřských škol soustředí

zejména na oblasti, kde poptávka po veřejných mateřských školách převyšuje nabídku

volných míst a kde mají rodiče vyšší příjmy, aby si tuto službu mohly dovolit.

Soukromé mateřské školy tvořily ve školním roce 2008/2009 pouhé 2 % ze všech

mateřských škol v České republice.121

118 Zákon č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1,   písm. c)
119 Zákon č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 4   a § 162
120 Kuchařová, Věra. Služby denní péče o děti. Požadovaná a nabízená možnost volby, Praha: VÚPSV
www.mpsv.cz/files/clanky/8044/vera_kucharova.ppt, str. 32
121 V. Kuchařová: Služby denní péče o děti In: V. konference o rodinné politice, Rodina na prahu
21.století, str. 55, tabulka č. 2
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3.2.3 Soukromá péče o děti od tří let dle zákona č. 455/1991 Sb.,

o živnostenském podnikání

3.2.3.1 Soukromé „mateřské školy“ nezapsané ve Školském rejstříku

Na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání lze poskytovat

mimoškolní výchovu a vzdělávání, tj. provozovat volnou živnost podle přílohy č. 4

živnostenského zákona. Podle nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních

jednotlivých živností, je obsahem této živnosti obor činnosti č. 72: „výchova dětí nad tři

roky věku v předškolních zařízeních…, pokud tato nejsou zařazena do rejstříku škol a

školských zařízení.“ Je-li tedy zařízení zapsáno do rejstříku škol, nejde o volnou

živnost podle živnostenského zákona, nýbrž o soukromou mateřskou školu, jejímž

předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle školského

zákona. Nejde zároveň ani o „dohled nad dětmi v rodinách“, jakožto činnosti spojené

s volnou živností oboru činnosti č. 79 : „poskytování služeb pro rodinu a domácnost“.

Tato soukromá zařízení tedy nepodléhají školskému zákonu, ani zákonu o

pedagogických pracovnících a nemají tudíž nárok na finanční příspěvek od státu.

Finanční prostředky získávají ze školného, jehož výši si samy určují na komerční bázi.

V případě, že je tato volná živnost provozována v provozovně, vztahuje se na ni

vyhláška o hygienických požadavcích.122

Na problematiku stavu a možného vývoje provozování této živnosti včetně

jejího potenciálního rozšíření je možno paralelně vztáhnout poznatky uvedené

v kapitole 3.1.2.1.2 věnované institucionální soukromé péči.

122 Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích, §1 odst.1



62

3.2.4 Služby typu "baby-sitting" dle zákona č. 455/1991 Sb.,

o živnostenském podnikání

Služby typu „baby-sitting“ je možno provozovat na základě živnostenského

zákona jako volnou živnost, zařazenou v příloze č. 4 jako obor činnosti č. 79, pod

názvem „poskytování služeb pro rodinu a domácnost“. Podle nařízení vlády č. 278/2008

Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, je obsahem této živnosti

„poskytování služeb pro rodinu a domácnost, zejména zajišťování chodu domácnosti

(vaření, úklid, žehlení, péče o zahradu a podobně), individuální péče o děti nad tři roky

věku v rodinách, příležitostné krátkodobé hlídání dětí (včetně dětí do tří let věku)…“

Obsah činnosti je vymezen také negativně formulací, že se nejedná o péči o děti do tří

let věku v denním režimu.

Tato živnost je v případě individuální péče o děti nad tři roky a v případě

příležitostného hlídání dětí do tří let věku v drtivé většině případů vykonávána

v domácnostech rodičů dětí, tedy mimo „provozovnu podnikatele“ – domácnosti

pečovatelky, kde by se na tuto činnost vztahovala výše zmiňovaná vyhláška o

hygienických požadavcích.

Na problematiku stavu a možného vývoje provozování této živnosti

včetně jejího potenciálního rozšíření je možno paralelně vztáhnout poznatky uvedené

v kapitole 3.1.2.1.1 věnované individuální soukromé péči.

3.3 Institut vzájemné rodičovské výpomoci

Institut vzájemné rodičovské výpomoci patří vedle „podpory péče o děti

v oblasti živnostenského zákona, poskytování služeb péče o děti na nekomerčním

základě („miniškolky“), daňových výhod pro zaměstnavatele a dalších opatření pro

podporu rodin s dětmi“, do „Souboru prorodinných opatření – Prorodinného balíčku“.

Tento materiál byl schválen usnesením vlády 19. listopadu 2008, v paragrafovém znění
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byla tato opatření zpracována do návrhu zákona o podpoře rodin s dětmi123, který byl

předložen po březnových vládních změnách v roce 2009 jako poslanecký návrh

Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Vláda ve svém stanovisku vyslovila s návrhem

zákona nesouhlas, kdy přes přínosná opatření, s ohledem na „ekonomickou situaci a

stav veřejných financí je pro ni obtížně akceptovatelné, aby návrh jako celek znamenal

další zvýšení mandatorních výdajů“124, návrh nebyl schválen Poslaneckou sněmovnou.

Dá se očekávat, že návrh zákona o podpoře rodin s dětmi buď v původní, nebo

pozměněné podobě, bude v brzké době předmětem žhavých diskuzí současného

vládního kabinetu premiéra P. Nečase, který sám s M. Šojdrovou v roce 2009 návrh

zákona Poslanecké sněmovně předložil.

Institut vzájemné rodičovské výpomoci tak, jak byl v paragrafovém znění v roce

2009 navržen, definuje výpomoc jako „osobní poskytování péče o svěřené dítě do 7 let

věku evidovaným poskytovatelem vzájemné rodičovské výpomoci v bytě, který tento

poskytovatel obývá se svou rodinou, za úplatu a za podmínek stanovených tímto

zákonem“125. Fyzická osoba se eviduje jako poskytovatel této služby péče v evidenci

vedené obcí. § 2 vymezuje podmínky výkonu této činnosti, kdy poskytovatelem

vzájemné rodičovské výpomoci může být pouze fyzická osoba splňující, krom

uvedených obecných náležitostí, podmínku péče alespoň o jedno vlastní dítě do 7 let

věku, nemá příjmy podle § 6 a 7 zákona o daních z příjmů a má osobní předpoklady pro

zajištění řádné péče. Poskytovateli tak není umožněno mít příjmy z výdělečné činnosti,

což je motivováno snahou zabezpečit ničím nenarušovanou kvalitu péče o dítě.

Podmínka péče o vlastní dítě je splněna i tehdy, pokud dítě navštěvuje institucionální

zařízení péče o děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, případně plní povinnou

školní docházku. Péče o svěřené děti je poskytována v bytě, který poskytovatel společně

s vlastním dítětem obývá, pokud jej obývá s dalšími rodinnými příslušníky, platí i pro

ně, že nejsou nositeli závažných přenosných chorob, jsou bezúhonné a s poskytováním

vzájemné rodičovské výpomoci souhlasí. Podle § 3 může poskytovatel pečovat

v souhrnu nejvýše o 4 děti, včetně dětí vlastních. Tento institut je tedy koncipován tak,

123 Sněmovní tisk č. 863/0, návrh zákona o podpoře rodin s dětmi
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?F=H&PT=U&dx=1&o=5&na=&T=863&ZA=&f_N=on&f_I=on&f_U
=on&f_S=on&f_Z=on&f_P=on&f_R=on&f_V=on&f_O=on&ra=20
124 Sněmovní tisk č. 863/1, stanovisko vlády k tisku 863/0
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?F=H&PT=U&dx=1&o=5&na=&T=863&ZA=&f_N=on&f_I=on&f_U
=on&f_S=on&f_Z=on&f_P=on&f_R=on&f_V=on&f_O=on&ra=20
125 Návrh zákona o podpoře rodin s dětmi, §1, sněmovní tisk č. 863/0
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aby bylo o dítě pečováno po určitou denní dobu v náhradním rodinném prostředí

individuální formou. Při větším počtu dětí by se spíše blížil kolektivním zařízením péče

o malé děti. Je však obtížné nalézt vhodnou hranici počtu dětí. Například „denní matky“

v Rakousku, jakožto forma péče, která je ekvivalentem služeb „evidovaných

poskytovatelů“, mohou pečovat o děti, jejichž počet není regulován. S výjimkou Vídně,

kde se denní matky mohou starat nejvýše o 5 dětí ve věku do 15 let. Tedy i tam je

hranice pro počet dětí vyšší, než jak je navrhováno u nás. Poskytovatel je dále povinen

uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví, či

životě dítěte nebo vzniklou na věci.

Poskytovaní vzájemné rodičovské výpomoci je možno provozovat pouze na

základě platné smlouvy mezi poskytovatelem výpomoci a rodičem dítěte, o které má být

pečováno. Smlouva musí mít podle návrhu písemnou podobu a obsahuje zejména

podmínky poskytování vzájemné rodičovské výpomoci, způsob ukončení smlouvy,

stanovení podmínek stravování, výši úplaty za výpomoc a způsob hrazení ostatních

nákladů, spojených s péčí o dítě. Výše úplaty je podle § 6 limitována, její horní hranice

nesmí za kalendářní měsíc převýšit 5 tisíc Kč za péči o jedno svěřené dítě. Poskytovatel

vzájemné rodičovské výpomoci má tedy možnost, pokud pečuje pouze o jedno vlastní

dítě, navýšit svůj příjem maximálně o 15 tisíc Kč, náklady na stravu a další provozní

náklady se však do úplaty nezahrnují.

Poskytování vzájemné rodičovské výpomoci je možno vykonávat ode dne

následujícího po dni, kdy je poskytovateli doručeno oznámení o zápisu do evidence,

vedené příslušnou obcí. Ta je povinna poskytovatele do evidence zapsat, pokud splňuje

všechny stanovené požadavky a podaná žádost obsahuje předepsané náležitosti.

Evidenční místo, kterým je příslušná obec, provádí kontrolu poskytování

vzájemné rodičovské výpomoci, poskytovatel je povinen vyvinout potřebnou součinnost

včetně umožnění místního šetření.

Legislativní zakotvení institutu vzájemné rodičovské pomoci je důležitým

krokem směřujícím k většímu rozšíření péče tohoto druhu, která pokud je v současnosti

vykonávaná za úplatu, je neoprávněným podnikáním. To samozřejmě odrazuje mnoho

potenciálních „poskytovatelů“, kteří by chtěli tuto činnost provozovat legálně, ale i

klientů, kteří by měli o tuto službu zájem, ale chybí jim správní dohled nad

poskytováním služeb, či smluvní záruky zahrnující například pojištění pro případ
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odpovědnosti za vzniklou škodu. Je zřejmé, že institut vzájemné rodičovské výpomoci,

v podobě, ve které je navržen, vychází z předpokladu, že je tato činnost podobně jako

nelegální činnost chův bez živnostenského oprávnění, rozšířená v rámci šedé

ekonomiky. Proto se návrh opatření soustředí pouze na zakotvení minimálních nutných

standardů, aby byl přijatelný pro případné poskytovatele a klienty a zároveň oběma

stranám nabízel výhodné podmínky pro poskytování a využívání těchto služeb. Návrh

z těchto důvodů nepočítá s povinným absolvováním vzdělávacích kurzů jako například

rakouská úprava v případě „denních matek“. Vychází se z názoru, že výchova vlastního

dítěte je dostačující průpravou pro poskytování péče o svěřené dítě. Poskytovatel tedy

musí splňovat pouze základní požadavky týkající se věku, právní způsobilosti,

bezúhonnosti a osobních předpokladů, tak aby byl obecně schopen vykonávat řádnou

péči o svěřené dítě. Požadavky na byt, kde je o dítě pečováno, musí splňovat minimální

standard upravený vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na

výstavbu. Pro případné poskytovatele výpomoci je hlavním „lákadlem“ osvobození

příjmu z této činnosti od daně z příjmů, na tuto legálně vykonávanou činnost se nebude

vztahovat ani zákon o živnostenském podnikání.126 Horní limit výše úplaty zase bude

atraktivní pro rodiče, kteří by tuto službu rádi využili. Stejně jako právní garance,

vyplývající ze smlouvy o poskytování vzájemné rodičovské výpomoci uzavřené

s evidovaným poskytovatelem. Konkrétní rozsah a kvalita péče je ponechána na vůli

smluvních stran, úprava tak umožňuje flexibilně reagovat na specifické požadavky

rodiče, aniž by naopak poskytovatele nutila krom stanovení základních standardů do

aktivit, které nejsou požadovány.

Institut vzájemné rodičovské výpomoci je svou povahou jakýsi hybridní

konstrukt, který nelze zařadit ani mezi kolektivní zařízení péče o děti, ani mezi

soukromou individuální nerodičovskou péči provozovanou na základě živnostenského

zákona. Předpokládá aktivní zapojení rodičů vychovávajících vlastní dítě do systému

nabídky služeb, které jsou sto do určité míry tvořit alternativu, doplněk ke klasické síti

kolektivní i individuální péče o děti předškolního věku, která však jak z práce vyplývá,

vykazuje na mnoha místech trhliny. Z kapitol zkoumajících socio-kulturní a socio-

ekonomickou situaci rodinného prostředí české společnosti plyne, že by tento institut

126 Soubor prorodinných opatření – Prorodinný balíček, str. 58
http://www.mpsv.cz/files/clanky/5898/komplet_balik.pdf
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mohl výrazně přispět ke skloubení rodičovských povinností a pracovních aspirací

početné skupiny mladých párů, zatímco párům preferujícím spíše tradiční model rodiny

by takto koncipovaný a právně ošetřený institut pootevřel nové možnosti, jak vylepšit

rodinný rozpočet, aniž by pečovatelsky orientovaný rodič musel slevit ze svých plánů

v oblasti rodiny a domácnosti.
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Závěr

Cílem mé diplomové práce je zjistit, vycházeje z demografického vývoje a

sociálního, kulturního a ekonomického kontextu, zda rodinná politika v oblasti služeb

péče o děti předškolního věku prostřednictvím platné legislativy v dostatečné míře

reflektuje potřeby všech rodičů s dětmi předškolního věku a přispívá v tomto ohledu

k lepším podmínkám skloubení rodinného a pracovního života.

Demografický kontext v podobě dlouhodobějšího poklesu plodnosti, sňatečnosti,

zvyšujícího se věku matek, vzrůstajícího počtu neúplných rodin a zvyšující se

porodnosti v posledních letech, představuje v oblasti rodinné politiky zásadní odrazový

můstek pro tvorbu koncepce směřující k efektivnímu zabezpečení péče o děti.

V souladu s potřebami různých skupin rodičů, coby nositelů kulturně-hodnotových

změn, které se projevují nejvýrazněji v důrazu na seberealizaci formou vzdělávání a

práce. Tomu odpovídají i preference rodičů k výkonu povinností péče o dítě a

domácnost. Egalitaristický model rodiny v případě konfliktu práce a rodiny preferuje

přibližně polovina mladých lidí, zatímco druhá polovina inklinuje k modifikovanému

modelu živitele rodiny. Právě páry preferující egalitaristický model rodiny v případě

péče o děti nejsložitěji hledají cestu, jak skloubit pracovní seberealizaci a péči o dítě.

Rodinná politika České republiky jednak prostřednictvím rodičovského příspěvku

podmíněného nezapojením jeslí, mateřských škol a jiných obdobných zařízení do

celodenní pravidelné péče o dítě, jednak rezignací na státní podporu již prakticky

nedostupných jeselských zařízení, zřetelně upřednostňuje individuální rodinnou péči o

dítě do tří let. Tím však zároveň uzavírá egalitaristicky smýšlejícím párům možnost

volby, jakou rodinnou strategii zvolit v případě potřeby skloubení rodičovských a

pracovních aspirací. Zvláště v případě, kdy ze socio-ekonomického aspektu potenciální

příjem rodiče na rodičovské dovolené v dostatečné míře nepřevyšuje náklady na

zajištění náhradní soukromé individuální péče. Ta je v současné době legislativně

nastavena tak, že není dostatečně atraktivní ani pro poskytovatele, a finančně ani pro

klienty, čemuž odpovídá její rozšíření a tím i lokální nedostupnost pro rodiče. V rámci

socio-ekonomických podmínek přitom čím déle rodič zůstává mimo pracovní trh, aby

uspokojil nároky na osobní péči o dítě, tím vyšší jsou náklady na dítě z důvodů ušlých

příležitostí. Omezení využívání institucí zabezpečujících kolektivní péči o děti
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předškolního věku podle § 30b odst. 2 zákona o státní sociální podpoře při pobírání

rodičovského příspěvku blokuje pracovní aspirace, ať již preferované, či finanční situací

rodiny vyžadované. Rodinné strategie tak směřují v praxi k rodinnému modelu živitele

a pečovatelky mnohem častěji, než by odpovídalo preferencím a potřebám rodičů.

Na základě analýzy platné právní úpravy vybraných nástrojů finanční podpory

rodin s dětmi a systému služeb péče o děti předškolního věku, se domnívám, že by

rodinná politika státu měla reagovat na měnící se socio-kulturní a ekonomické

podmínky ve společnosti legislativními kroky vedoucími k volitelnému familizmu.

V oblasti finanční podpory rodin s dětmi jsem v tomto směru jako klíčový

předmět úpravy de lege ferenda identifikoval ustanovení o rodičovském příspěvku

podle hlavy páté zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Ustanovení §30b

odst. 2 opravňující k pobírání rodičovského příspěvku při souběžném využití služeb

kolektivní péče o děti, obsahuje limity z hlediska délky a četnosti pobytu dítěte v těchto

zařízeních s ohledem na věkovou hranici tří let. Domnívám se, že by mělo dojít

k uvolnění těchto limitů tak, aby se rodičům umožnilo lépe skloubit péči o děti

s pracovním uplatněním. Možnou cestou je tato omezení buď zcela odstranit, nebo

progresivněji uvolňovat podle členitějších věkových hranic. Alternativou uvolňování

legislativních omezení využití zařízení péče o děti by mohlo být ještě výraznější

rozšíření možností volby rodičů v otázce výše rodičovského příspěvku v délce kratší,

než stanoví platná právní úprava podle § 30, přičemž by objem finančních prostředků

určených pro jednotlivé druhy čerpání rodičovského příspěvku zůstal zachován.

Legislativní změny v oblasti rodičovského příspěvku směrem k rozšíření

možností volby rodinných strategií musí být doprovázeny efektivně fungující a

dostupnou sítí služeb péče o děti. Tak, aby nabídka poskytovaných služeb byla sto

flexibilně saturovat poptávku, potenciálně se zvyšující jednak v důsledku výše

zmíněných legislativních změn, jednak reálně se zvyšující v důsledku demografického

vývoje posledních několika let. Jak vyplývá z poznatků uvedených ve třetí kapitole

diplomové práce, síť zařízení jeselské péče o děti do tří let není v České republice

rozšířená. Jako problematické se jeví její integrování do systému předškolní výchovy,

spadající do kompetence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Kapacita

veřejných mateřských škol, ke kterým by se zařízení kolektivní péče o děti do tří let

mohla teoreticky přidružit, začíná být pod tíhou vzrůstající kohorty čerstvě narozených
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dětí zvláště ve větších městech nedostačující a tento trend bude v následujících letech

eskalovat. Z veřejné sítě zařízení kolektivní péče o dítě jsou v přibývajícím počtu na

základě kritérií věku a pravidelné docházky, vyčleňovány dosud přijímané skupiny dětí

do tří let a skupiny dětí, navštěvující mateřské školy na 4 hodiny denně. Potřeby rodičů

tedy nejsou v této oblasti služeb dostatečně uspokojeny nabídkou dostupných zařízení.

Rozšiřovat jejich kapacity cestou finančních transferů ze státního rozpočtu do rozpočtů

obecních se přitom zdá z hospodářských a politických důvodů neuskutečnitelné.

Domnívám se proto, že je zapotřebí v návaznosti na výše navrhované legislativní

změny podmínek pobírání rodičovského příspěvku, zaměřit pozornost na právní úpravu

podmínek soukromého poskytování služeb péče o děti tak, aby provozování těchto

služeb bylo atraktivní jak pro podnikatele, tak pro rodiče a jejich rozšířením byla

zaručena jejich dostupnost. Úskalí nedostatečné atraktivity provozování vázané živnosti

péče o děti do tří let v denním režimu podle přílohy č. 2 zákona o živnostenském

podnikání lze spatřovat v přísných požadavcích na odbornou způsobilost pro výkon této

živnosti, v konkurenční nevýhodě oproti obdobné činnosti provozované nelegálně a dále

v přísných hygienických a technických požadavcích podle vyhlášky č. 410/2005 Sb.,

která se vztahuje i na živnosti provozované v provozovně – v domácnosti chůvy.

Z těchto důvodů považuji za potřebné de lege ferenda doplnit přílohu č. 2 zákona o

živnostenském podnikání o možnost získání certifikátu na základě absolvování

odborného kurzu, jehož získáním by držitel splnil požadavek odborné způsobilosti

k výkonu této vázané živnosti. Dále přichází v úvahu de lege ferenda vymanění

provozoven živnosti péče o dítě do tří let v denním režimu a živnosti mimoškolní

výchova a vzdělávání z působnosti vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických

požadavcích, pokud je tímto způsobem pečováno o limitovaný počet dětí, zvláště

v domácnostech podnikatelů. Případně je vhodné hygienické a technické požadavky pro

tyto provozovny zmírnit. Celkovou nabídku poskytovaných služeb péče o děti

předškolního věku je také vhodné zakotvením do platného právního rámce rozšířit o

nové formy služeb typu vzájemné rodičovské výpomoci (kapitola 3.3).

Přispět k vyššímu zájmu o soukromé služby péče o děti by mohlo zavedení

poplatků za pobyt a výchovu dítěte v mateřské škole úpravou §123 odst. 4 školského

zákona a § 6 odst. 2 a 3 vyhlášky o předškolním vzdělávání tak, aby výše úplaty byla

odvozena proporcionálně od výše rodinného příjmu. Dražší a méně dotované
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alternativní služby péče o děti by tak mohly být atraktivnější pro rodiny

s nadstandardními příjmy a zároveň by toto opatření pomohlo uvolnit přetížené kapacity

veřejných mateřských škol pro děti rodičů, kteří si z finančních důvodů nemohou

soukromé služby dovolit.

Zatraktivnění poskytování soukromých služeb péče o předškolní děti touto

cestou a zvýšená poptávka ze strany rodičů, kteří by mohli díky jednoduššímu zapojení

do pracovního procesu soukromé služby snáze financovat, dle mého názoru přispěje

k odlehčení přetížených kapacit veřejných zařízení péče o děti a celkově povede

k zpřístupnění systému péče o děti všem rodinám, které jej potřebují. Výsledným

efektem by mohlo být snadnější skloubení rodinného a pracovního života a vytvoření

příznivějšího prorodinného klimatu, což je jedním ze základních cílů české rodinné

politiky.
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Sněmovní tisk č. 863/1, stanovisko vlády k tisku 863/0
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?F=H&PT=U&dx=1&o=5&na=&T=863&ZA=&f_N=
on&f_I=on&f_U=on&f_S=on&f_Z=on&f_P=on&f_R=on&f_V=on&f_O=on&ra=20
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Právní předpisy:
Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví ČSSR č. 10/1968 - Provoz jeslí
Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví ČSSR č. 35/1976 - Zásady pro zřizování a
provoz mikrojeslí
Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých
živností
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických
zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
Vyhláška č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními
úřady a obcemi
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a
školským zařízením
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
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Resumé

Family policy in the Czech Republic and services of childcare for

children of pre-school age

This master's degree thesis deals with family policy, in particular with the

institutional provisions of childcare services for children of pre-school age, their

legislative framework and potential future development. The goal is to find out whether

the current legislation of childcare services sufficiently reflects the needs of parents,

given demographic developments and the existing socio-cultural and economic context.

The first chapter characterizes the current context of family policy in the Czech

Republic: We are experiencing rising fertility rates, while people realize parenthood at

later stages of their lives. In addition, opinion polls show that 50% of families desire an

egalitarian family model with an equal distribution of childcare responsibilities between

both parents, thus allowing for the professional development of each. In reality,

however, women usually lower their professional ambitions and stay at home taking

care of the children.

The second chapter suggests that the discrepancy between the desired and the

actually practiced family model is a result of existing family policies in the Czech

Republic, which prefer the model of the father as the breadwinner and the mother as the

housewife. Thus, in order to meet families’ demands for an egalitarian model, I suggest

that family policies should be de-familized, so that the constrictions put upon the

simultaneous utilization of collective childcare services and the drawing of parental

contributions are reduced or abolished.

In connection with the suggested steps for a defamilization of childcare and

increasing fertility rates, the third chapter comes to the conclusion that it is important to

secure the missing net of childcare services for children up to the age of three years and

simultaneously focus attention on the expansion of kindergartens, whose capacities are

insufficient. As a solution to the problem I suggest revisions in the legal regulation of

private childcare services.

I am convinced that the sum of the suggested legal revisions will contribute to a

more family friendly environment – one of the primary goals of Czech family policy.
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Rodinná politika v České republice a služby péče o děti předškolního

věku

Pro svou diplomovou práci jsem si vybral téma rodinné politiky, zaměřené na

oblast harmonizace rodiny a práce, konkrétně na institucionální a individuální

poskytování služeb péče o děti předškolního věku, jejich legislativní zakotvení,

současný stav a možný vývoj. Cílem práce je zjistit, vycházeje z demografického

vývoje a sociálního, kulturního a ekonomického kontextu, zda rodinná politika v oblasti

služeb péče o děti předškolního věku prostřednictvím platné legislativy v dostatečné

míře reflektuje potřeby všech rodičů s dětmi předškolního věku a přispívá v tomto

ohledu k lepším podmínkám skloubení rodinného a pracovního života, což je v české

společnosti a politických kruzích velmi aktuální a diskutované téma.

Práci člením do tří základních kapitol. V první kapitole se věnuji faktorům

utvářejícím kontext rodinné politiky a služeb péče o děti. Významné jsou v tomto

ohledu demografické, socio-ekonomické a socio-kulturní změny české společnosti.

Jejich charakteristickým rysem je celkový nárůst počtu narozených dětí, přičemž rodiče

posouvají rodičovství do pozdějšího věku a v jejich rodičovských strategiích se

uplatňuje důraz na vlastní kariéru a seberealizaci. Polovina rodin preferuje

egalitaristický model rodiny s rovnou dělbou péče o děti a domácnost a stejně tak

uplatnění pracovních aspirací obou pohlaví. Ve skutečnosti je však praktikován

modifikovaný model živitele, kdy zpravidla žena pečuje o děti doma a slevuje ze svých

profesních ambicí.

Druhá kapitola se soustředí na analýzu vybraných legislativně zakotvených

nástrojů pro finanční podporu rodin s dětmi, prostřednictvím kterých usuzuji, že rodinná

politika v České republice preferuje péči o dítě přímo v rodině. Tím zároveň podporuje

praktikovaný rodinný model muže živitele a ženy pečovatelky. Ze zjištění první

kapitoly však vyplývá vzrůstající zájem české rodiny o možnost skloubení rodinných a

pracovních povinností. Proto docházím k závěru, že by mělo dojít k de-familizaci

rodinné politiky cestou úpravy ustanovení §30b odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní

sociální podpoře tak, aby byly omezeny nebo zrušeny limity pro využití služeb

kolektivní péče o děti při souběžném pobírání rodičovského příspěvku.
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Třetí kapitola analyzuje platnou právní úpravu služeb poskytování péče o děti

předškolního věku, jejich současný stav a možný vývoj. V souvislosti s aktuálně

vzrůstajícím počtem rozených dětí a navrhovanými kroky k de-familizaci péče o děti

docházím k závěru, že je důležité zajistit chybějící síť služeb péče o děti do tří let a

zároveň zaměřit pozornost na mateřské školy, jejichž kapacity přestávají být dostačující.

Jako možné řešení navrhuji konkrétní legislativní kroky v oblasti živnostenského

podnikání, vedoucí k zatraktivnění poskytování soukromých služeb a právní zakotvení

některých nových služeb, poskytovaných mimo živnostenský zákon.

Domnívám se, že legislativní změny podmínek pobírání rodičovského příspěvku

a zajištění fungující sítě služeb péče o děti povedou k lepší harmonizaci rodinného a

pracovního života a přispějí k vytvoření příznivějšího prorodinného klimatu, což je

jedním ze základních cílů české rodinné politiky.

Klíčová slova: rodinná politika, právní úprava služeb péče o děti, rodičovský příspěvek,

rodičovská dovolená

Key words: family policy, legal regulation of childcare services, parental contribution,

parental leave


