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Abstrakt
Předmětem diplomové práce Politiky podporující slučování rodinných a pracovních rolí
v České republice a na Slovensku je komparace a analýza jednotlivých oblastí,
vztahující se k dané problematice. Práce je zpracována v kontextu budování Welfare
State, historického přístupu Tomasze Inglota a evropeizace. Práce pojednává
o politikách harmonizace rodinných a pracovních rolí v obou sledovaných zemích.
První část práce je zaměřena na vymezení výzkumného problému samotného, tedy
harmonizaci pracovních a rodičovských rolí, současné proměny statutu rodiny
a faktory ovlivňující politiku harmonizace. Druhá část práce představuje teoretické
pozadí diplomové práce, tedy koncept Welfare State, jeho kritiku, pojem sociálního
státu v bývalém Československu, v samostatných zemích – České republice a na
Slovensku a evropeizaci. Třetí část práce se věnuje nejprve demografickému vývoji
a posléze komparativní analýzou zvolených oblastí – rodinných koncepcí, finanční
podpory rodinám, systémŧ státní sociální podpory, opatření pracovněprávní povahy
a sluţeb zabezpečujících péči o děti v České republice a na Slovensku. Závěry práce
obsahují zhodnocení a shrnutí komparativní analýzy, jsou zde vyřčeny rozdíly, které se
mezi zeměmi objevují.

Abstract
The goal of the diploma thesis Policies supporting harmonization of family and work
roles in the Czech and Slovak Republic is the comparison and analysis of the various
areas relating to the issue. The thesis is processed in the context of building the Welfare
State, Tomasz Inglot´s historical approach and on the process of Europeanization. The
thesis deals with the politics of harmonization of family and work roles in both

countries. The first part focuses on defining the research problem itself, namely on the
harmonization of family and work roles, recent changes in family status and identifying
factors possibly influencing politics of harmonization. The second part presents the
theoretical background of the thesis, the concept of the Welfare State, its criticism, the
concept of the Welfare State in the former Czechoslovakia, in the individual countries –
the Czech Republic and the Slovak Republic and Europeanization. The third part deals
first with demographic trends, and then with a comparative analysis of selected areas –
family concepts, financial assistance for families, state social support system,
employment arrangements and the services providing children care in the Czech
Republic and the Slovak Republic. The conclusion contains a summary and the
assessment of the comparative analysis, the specific differences between countries are
indicated.
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1 Vymezení předmětu zkoumání a strukturace
výzkumného tématu
Diplomová práce bude zaměřená na oblast politik podporujících harmonizaci rodinných
a profesních rolí v České a Slovenské republice. V poslední době se tato problematika
stává často diskutovaným tématem mnoha publikací a expertŧ, ale také tématem,
kterým se zabývají národní politiky v čele s jejich představiteli.
Na rodině, jakoţto jedné jednotce z mnoha dalších, závisí udrţitelný rozvoj
společností. V posledních několika letech se však pojetí rodiny změnilo. Po roce 1989
došlo v České a Slovenské republice k zásadním změnám, a to nejen politickým.
V klasických rodinách se mění rozdělení rolí muţe a ţeny v domácnosti, zejména
oslabenou rolí muţe jako ţivitele a otce. Z hlediska postavení ţen na trhu práce došlo
ke změnám ve smyslu jejich větší emancipace, nicméně toto postavení je i nadále,
zejména v souvislosti se zastáváním role matky a pečovatelky, znevýhodněné. Nelze
opomenout ani nové příleţitosti, dříve neznámé nároky a stresy, které do značné míry
omezují prostor, v němţ se ţivot rodiny odehrává. Stoupají nároky na pracovní výkon,
v zaměstnání se rychleji a lépe uplatňují lidé, kteří omezují svŧj osobní a tedy
i rodinný ţivot. Současná rodina je charakterizována větším dŧrazem na
individualismus jednotlivcŧ v dŧsledku změn hodnot a společenské morálky, s tím
souvisí i například pokles významu instituce manţelství. Roste počet nesezdaných párŧ,
neúplných či zcela bezdětných rodin, kdy rodičky své mateřství odkládají do pozdějšího
věku. Státŧ jakoby se nejprve znepokojivý vývoj vŧbec netýkal. Aţ v poslední době se
jednotlivé země tomuto problému snaţí čelit vlastními politikami a koncepty. Rodina
a skrze ní plození nových generací je základem existence a fungování státu.
V současnosti hraje v sociální politice většiny evropských zemí, Českou
a Slovenskou republiku nevyjímaje, jednu z hlavních rolí, podpora rodičovské
a profesní role. Otázkou zŧstává, jak tyto role sloučit tak, aby byla podpořena oblast jak
rodinné, tak pracovní politiky. Kaţdá země v této oblasti uplatňuje svŧj specifický
přístup, který závisí na dalších faktorech, jakými jsou např. hodnotové klima
ve společnosti, politické priority, ekonomická vyspělost země, atd.

Hlavním předmětem zkoumání budou v této práci koncepty rodinných politik
a harmonizace rodinných a profesních rolí v České a Slovenské republice. Mŧţe se zdát,
ţe porovnávání konceptŧ politik zemí, které ještě před několika lety tvořily zemi jednu,
je zbytečné, jelikoţ je moţné předpokládat, ţe budou uplatňovat politiku podobnou,
ne-li stejnou. Opak je však pravdou, o čemţ hovoří a tuto skutečnost dokazuje i Eva
Mitchell (2009) ve svém výzkumu Financial Support of Families in the Czech Republic
and Slovakia from the European Perspective: More Similar than Different?. Oba státy
se snaţí rŧznými zpŧsoby vytvářet pomocí rŧzných nástrojŧ podmínky, které co nejvíce
usnadní sladit vyhovujícím zpŧsobem oblasti rodinných a profesních rolí. V rámci
porovnání politik zkoumaných zemí budou vyvozeny závěry, ze kterých si země
a tvŧrci politik budou moci vzít vzájemnou inspiraci. Mimo jiné budou vyřčeny
i závěry pro teorie zabývající se vývojem sociálního státu v zemích střední a východní
Evropy.

2 Teoretická východiska
Jedním z teoretických východisek, na základě kterého bude diplomová práce napsána,
bude sociální stát, jakoţto podporovatel a zároveň policy maker rodinné politiky.
V případě České a Slovenské republiky mluvíme v upraveném Esping Andersonově
typologii o postsocialistických zemích. Přestoţe jsou tyto dvě země zařazeny ve stejné
skupině sociálních státŧ – typově se rodinné politiky blíţí konzervativnímu typu 1,
mŧţeme zde najít určité odlišnosti. Dalším hodnotícím rámcem bude přístup Evropské
unie k politikám harmonizace rodinných a profesních rolí. Dále se bude práce zabývat
koncepty rodinných politik, vydané jak Českou, tak Slovenskou republikou a jejich
vzájemným porovnáním, a to zejména z hlediska formulovaných cílŧ a zpŧsobŧ jejich
naplňování. V práci nebudou opomenuty ani koncepty harmonizace pracovního
a profesního ţivota nebo flexibilita obou analyzovaných zemí.

1

V konzervativním typu je stát připraven nahradit trh coby zdroj sociálního zabezpečení. Dŧraz se klade
na zachování statusových rozdílŧ a redistributivní pŧsobení je proto zanedbatelné. Systém se zaměřuje
především na ochranu osob, které nejsou zaměstnány z dŧvodu zdravotního postiţení, ztráty pracovního
místa, odchodu do dŧchodu apod. Sociální dávky jsou závislé na době pojištění a výši odváděného
pojištění. V tomto systému je podporována tradiční dělba rolí muţe a ţeny.

3 Cíle diplomové práce
Cílem práce bude analýza vybraných zemí a jejich koncepcí rodinných politik se
zaměřením na schémata podporující slaďování rodinných a profesních rolí. Na základě
analýzy se pak zhodnotí výsledky politik v obou zemích, a to dle stanovených kritérií,
na základě kterých budou země porovnány. Kritérii budou například rodinné hodnoty
obyvatel zemí, nastavený systém sociálních dávek, podpora flexibilních forem
zaměstnání. Zdroji dat budou v diplomové práci závěry z výzkumŧ zabývajících se
danou tématikou a čísla z nich pouţitých – právě ty výsledky analýzy doloţí.
V neposlední řadě budou vyřčena zemím doporučení, která si od sebe navzájem mohou
vzít při tvorbě rodinných politik a harmonizaci pracovních a profesních rolí, nebudou
opomenuta ani doporučení a závěry pro konzervativní typ sociálního státu.

4 Výzkumné otázky a hypotézy
Hlavní výzkumná otázka:
- Jaké jsou rozdíly a podobnosti v politikách harmonizace rodinných a profesních
rolí České a Slovenské republiky?
Vedlejší výzkumné otázky:
- Jaké cíle a nástroje v oblasti harmonizace rodinných a profesních rolí sledují
zvolené země?
- Jsou v politikách zvolených zemí viditelné rozdíly v nastavení politik
harmonizace rodinných a profesních rolí?
- Do jaké míry se v současnosti pomocí nastavených politik daří v České
a Slovenské republice naplňovat cíle harmonizace rodinných a profesních rolí?
- Odpovídá typ nastavených politik v obou zemích objevujícímu se typu WS
v obou zemích?

5 Metody a prameny
Pro diplomovou práci bude pouţita metoda analýzy dokumentŧ koncepcí rodinných
politik, koncepcí harmonizace rodinných a profesních rolí a programových prohlášení
v České a Slovenské republice. Bude sledováno, jak koncepcemi v jednotlivých zemích
dosahují cíle a také to, jakým zpŧsoby jich dosahují. Budou zkoumány faktory, které
ovlivňují rozdílnosti nebo podobnosti rodinných politik zvolených státŧ, a to ve vztahu
k typu reţimu sociálního státu.

6 Předpokládaná struktura diplomové práce
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Úvod
Teoretická východiska
Metody
Deskriptivní část
Analytická část
Závěry
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Seznam použitých zkratek
ČR

Česká republika

ČSÚ
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Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky

OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

SLOVSTAT

Databáze Statistického úřadu Slovenské republiky

SR

Slovenská republika

WS

Welfare State; sociální stát; stát blahobytu
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ÚVOD
„Problém harmonizace rodiny a zaměstnání a s ní související otázka role sociální
politiky při jeho řešení se v posledních letech dostává do centra zájmu společenských
věd.“ (Sirovátka 2008: 65)
Na první pohled by se mohlo zdát, ţe rodina představuje relativně konzistentní
instituci, která funguje na základě svých vlastních vnitřních pravidel a vŧči vnějším
vlivŧm je rezistentní. Avšak při bliţším zkoumání je zřejmé, ţe rodina zaznamenala
v prŧběhu času mnoţství změn. Proměny se týkaly rozsahu vztahŧ, jejich struktury,
změn sociálních rolí jednotlivých členŧ, dělby práce nebo forem spoluţití. (Van de Kaa
2002)
Po roce 1989 došlo v České a Slovenské republice k zásadním změnám, a to
nejen politickým. „Pro mladší generace se otevřelo celé spektrum možností, o kterých si
dřívější generace mohly nechat jenom zdát: nabídka vzdělání se jednak zpestřila, jednak
rozšířila, a to i o studium v cizině, překážky cestování padly…kulturní nabídka
a kontakty se rovněž rozšířily nebývalým způsobem.“ (Freiová 1998:19) Model rodiny,
kdy muţ představuje roli ţivitele rodiny a ţena hospodyňku a pečovatelku, je dávno
passé. Současný trend emancipace ţen se dostal i do českých a slovenských rodin.
I ţena je tou, která do rodinného rozpočtu přináší určitý finanční obnos, ovšem práce
o domácnost a péče o dítě má stále, v porovnání s muţem, více. Ekonomický tlak na
muţe i ţeny, který reálně vyţaduje v současné fázi transformace společnosti
ekonomickou aktivitu obou partnerŧ, vytlačuje na okraj rodinných priorit péči a čas
věnovaný dětem. (Tuček 1998) Muţi se zdaleka nezapojují natolik do rodinného
procesu, jako ţeny do toho pracovního. Stále více ţen tak má problém sloučit svou
pracovní kariéru s rolí pečovatelky a matky.
Zmíněná nerovnost mezi muţi a ţenami, vyplývající z dělby práce
v domácnostech, přetrvává v rŧzných sociálních a kulturních kontextech. V dvoupříjmových rodinách pečujících o děti musí alespoň jeden z partnerŧ (ve většině případŧ
ţena) rezignovat na své profesionální uplatnění. (Potŧček 1995) V současnosti hraje
v sociální politice většiny evropských zemí, Českou a Slovenskou republiku nevyjímaje,
jednu z hlavních rolí, podpora harmonizace pracovních a rodičovských rolí. Problémem
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je, ţe u velké části naší společnosti, a to jak v Čechách, tak na Slovensku, je stále
zakotvena myšlenka toho, ţe je to právě ţena, která má děti rodit, starat se o ně a muţ je
ten, kdo má rodinu ţivit. Jedná se o tzv. male breadwinner model. (Sainsburry 1999)
Tímto krédem se v mnohých případech řídí i zaměstnavatelé, kteří odmítají zaměstnat
mladé ţeny díky domněnkám o tom, ţe budou chtít brzy zaloţit rodinu a odejít na
rodičovskou dovolenou nebo ty, které jiţ doma malé dítě mají a zaměstnavatelé se
obávají toho, ţe budou často chybět z dŧvodu ošetřování a v určitém smyslu je tak
diskriminují - nezachází s muţi a ţenami na stejné úrovni.
„Konkrétní rodinná politika v jednotlivých státech může sledovat více cílů, které
se vztahují, kromě rodiny jako celku, také na jednotlivé skupiny rodin, které mají určité
potřeby nebo trpí zvláštním zatížením.“ (Krebs 2010:378) Opatření ve prospěch rodin
a harmonizace pracovních a rodičovských rolí jsou v jednotlivých sledovaných zemích
rozdílná. Kaţdá země si určuje své cíle a nástroje, které jsou podmíněny nejen
nadnárodním kontextem, ale také historickým, demografickým a ekonomickým
vývojem, hodnotami a tradicemi.

Hlavním cílem mé diplomové práce je analýza České a Slovenské republiky
a jejich koncepcí rodinných politik se zaměřením na schémata podporující slaďování
rodinných a profesních rolí. Na základě analýzy se pak zhodnotí výsledky politik v obou
zemích, a to dle stanovených kritérií, na základě kterých budou země porovnány.
První část práce je zaměřena na vymezení výzkumného problému samotného,
tedy harmonizace pracovních a rodičovských rolí, současných proměn statutu rodiny
a faktorŧ ovlivňujících politiky harmonizace. Druhá část práce představuje teoretické
pozadí diplomové práce, tedy koncept Welfare State, jeho kritiku, pojem sociálního
státu v bývalém Československu, v samostatných zemích České republice a na
Slovensku a evropeizaci. Třetí část práce se věnuje nejprve demografickému vývoji
a posléze komparativní analýze zvolených oblastí prostřednictvím koncepcí, finanční
podpory rodinám, systémŧ státní sociální podpory, opatření pracovněprávní povahy
a sluţeb zabezpečujících péči o děti v České republice a na Slovensku.
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1 Vymezení výzkumného problému
1.1 Harmonizace profesních a rodičovských rolí
„Úspěšnost opatření rodinné politiky směřující k posílení podpory slučitelnosti
profesních a rodičovských rolí rodičů předpokládá celospolečenskou shodu na způsobu
a podobě její realizace a zapojení širokého spektra subjektů občanské společnosti.“
(Krebs 2010:391)
Model rodiny, kdy je muţ ţivitelem rodiny a ţena hospodyňkou a pečovatelkou,
je dávno passé. Současný trend emancipace ţen se dostal i do českých a slovenských
rodin. I ţena uţ je tou, která do rodinného rozpočtu přináší určitý finanční obnos, ovšem
práce o domácnost a péče o dítě má stále, v porovnání s muţem, více. Muţi se zdaleka
nezapojují natolik do rodinného procesu, jako ţeny do toho pracovního. Stále více ţen
tak má problém sloučit svou pracovní kariéru s rolí pečovatelky a matky.
Současné pojetí rodinné politiky se neobjede bez opatření umoţňující lepší
slučitelnost rodinných a pracovních rolí rodičŧ. Krebs (2010:390) jej charakterizuje jako
„hledání kompromisů mezi pracovním životem a organizací rodiny, zvláště času
nutného pro péči o děti z hlediska jednotlivce.“ Mezi taková opatření patří posílení
pozice muţe – otce v rodině a jeho zapojení do péče o dítě. Fakt, ţe by se muţi více
zapojovali v rodinných aktivitách, by bylo signálem pro zaměstnavatele, ţe ţeny nemusí
zajišťovat veškerou péči o děti samy. V takovém případě by zároveň mohla strategie
firem přestat diskriminovat ţeny pečující o děti při přijímání do zaměstnání, ale i během
pracovního procesu v rámci pracovních povýšení. Mezi další opatření zajisté patří
i moţnosti úpravy pracovní doby, a to posílením práva na částečný pracovní úvazek,
případně moţností pruţné pracovní doby nebo dalšími moţnostmi této povahy.
V neposlední řadě patří k posílení slučitelnosti zvýšení nabídky sluţeb pečujících o děti
– především o předškolní zařízení pro děti, která umoţní rodičŧm zapojení se do
placené práce.
V souvislosti s harmonizací pracovních a rodičovských rolí se objevuje i nové
téma – pracovní flexibilita. Ta patří, dle Dudové (2008), k relativně novým tématŧm,
které začalo být diskutováno v souvislosti s transformací po roce 1989. Pracovní trh
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oţivily nové zpŧsoby organizace pracovní doby, nové formy zaměstnanosti a pracující
muţe a ţeny začal ohroţovat do té doby neznámý fenomén nezaměstnanosti.
Koncept flexicurity je jedním z hlavních cílŧ Evropské unie. Jedná se
o propojení flexibility (flexibility pracovních trhŧ a organizace práce) a jistoty
zaměstnání. Díky flexicurity by mělo dojít k rozvoji flexibilní organizace práce, která
umoţní lepší slaďování pracovního a rodinného ţivota. Mezi základní nástroje, kterými
by měl být princip flexicurity implementován ve všech členských státech EU, patří:

-

flexibilní a spolehlivé pracovní smlouvy;

-

celoživotní vzdělávání podporující zaměstnanost;

-

aktivní

politika

zaměstnanosti,

která

povede

ke

snižování

nezaměstnanosti a usnadní lidem vstup do nového zaměstnání;
-

moderní

sociální

stát,

který

poskytne

adekvátní

podporu

v nezaměstnanosti, motivuje k zaměstnanosti a zároveň podporuje
možnosti slaďování pracovního života s péčí o rodinu.
(European Commision 2007:10 in Dudová 2008:18)

Obrázek č. 1: Politické nástroje flexicurity

Zdroj: Eamets a Paas (2007) in Nekolová (2008:18)

Flexibilizace pracovních trhŧ byla dlouho povaţována za pozitivní jev.
V poslední době byla však zaznamenána i druhá strana mince, tedy flexibilizace jako
jev negativní. Zatímco pozitivní flexibilizace umoţňuje pracujícím lidem lépe skloubit
pracovní a soukromý ţivot (např. moţnost spolurozhodovat o své pracovní době,
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moţnost sníţit si pracovní úvazek), na druhé straně se v některých případech musí
zaměstnanci zcela přizpŧsobit poţadavkŧm zaměstnavatele, coţ opět značně ztěţuje
jejich moţnosti kombinovat pracovní a soukromý ţivot. Na rozdíl od západní Evropy
převaţují v postkomunistických zemích stále formy negativní flexibilizace nad formami
pozitivními. (Dudová 2008)
Postkomunistické země, jako jedna skupina sociálních státŧ, však ne vţdy
reagují v rŧzných oblastech stejně a ne vţdy zaujímají stejná stanoviska, na coţ
upozorňuje několik autorŧ např. Mitchell (2009), Inglot (2008). Někteří autoři např.
Kuchařová (2011, 2012) naopak upozorňují na fakt, ţe se země svými jednáními liší,
nicméně rozdíly nejsou aţ tak markantní, spíše lze konstatovat, ţe určitá podobnost
mezi zeměmi stále existuje a společná historie je v nastavení politik znát.
Prvním z nich je článek Mitchell (2009), který poukazuje na fakt, ţe i přes
určitou blízkost a komunistickou zkušenost, si Česká republika a Slovensko, nejsou tak
podobné, jak by se dalo očekávat. Bylo prokázáno, ţe se tyto dvě země ve svých
rodinných politikách odlišují. Obě země na tom byly stejně v začátcích, a to v roce
1989. Mitchell (2009) vysvětluje rozdíly mezi zeměmi, které spočívají jak v hodnotové
orientaci, tak v praktické rodinné politice. V České republice se objevují hodnoty jako
dŧleţitost manţelství. Podpora rodin se zaměřuje spíše na rodiny s nízkými příjmy.
Česká republika se svou politikou přibliţuje Rakousku. Zato sociální reformy na
Slovensku značně ovlivnily finanční podporu rodin. Na rozdíl od České republiky,
Slovensko upustilo od velkorysosti pro velké rodiny. Svou politikou se tak Slovensko
přiblíţilo k zemím jako Belgie, Německo nebo Francie.
Na základě několika ukazatelŧ Mitchell (2009) uvádí základní rozdíly: zatímco
Slovensko spolu s Rakouskem, Belgií nebo Německem, nedělají prakticky mezi
výdělkovými úrovněmi rodin rozdíly, Česká republika poskytuje poměrně velkorysou
podporu do rodin, kdy vydělává jen jeden člen. Velkorysosti ubývá ve chvíli, kdy
vstupuje do hry i druhý příjem. Jedná se o tendenci podporovat model otce – ţivitele,
coţ staví Českou republiku do protikladu k zemím, jako je Francie, Belgie nebo
Nizozemsko. Slovensko stojí někde na pomezí. V dalším ukazateli se Slovensko, spolu
s Irskem nebo Spojeným královstvím snaţí pomáhat těm, co vydělávají méně peněz, neţ
těm, kteří jsou závislí na sociální pomoci. Česká republika se přibliţuje spíše
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rakouskému protektivismu, neţ liberálnímu systému převaţujícímu na Slovensku.
Rozdíl se vyostřuje ve chvíli, kdy se autorka zaměřuje na podporu obou rodinných členŧ
- ţivitelŧ v případě nezaměstnanosti. Slovensko je v podporování obou ţivitelŧ
velkorysé, stejně jako Francie, Německo nebo Belgie. Česká republika se zaměřuje
především na podporu dlouhodobě nezaměstnaných. Dalším zkoumaným faktorem jsou
finanční příspěvky, a to ve smyslu, zda se liší v závislosti na velikosti rodiny. Extrémem
je Francie, která poskytuje nízké příspěvky máločetným rodinám, naopak poskytuje
velké příspěvky rodinám několikačlenným. Rakousko je štědré ke všem rodinám bez
ohledu na velikost, nicméně preferuje spíše ty četnější. Česká republika, Belgie a Itálie
jdou střední cestou. Máločetným rodinám poskytuje pomoc Island nebo Velká Británie.
Slovensko, Irsko nebo Švédsko nekladou, při rozhodování ohledně finančního
příspěvku pro rodiny, na velikost rodin ohled.
Svobodová a Šťastná (2010) se ve své studii zaměřují na problematiku rozdělení
genderových rolí mezi rodiči malých dětí v České republice a na Slovensku, s dŧrazem
na sledování specifik a podobností obou zemí. Autorky sledují přístupy rodičŧ k otázce
zapojení matek malých dětí na pracovní trh, zajištění péče o malé děti a rozdělení času
věnovaného rodině a domácnosti mezi oba partnery. Svým výzkumem došly ke zjištění,
ţe v obecné postojové rovině jsou egalitární především matky. Rozdělení práce a péče
v domácnostech se v obou společnostech významně nemění, coţ mŧţe být zpŧsobeno
tím, ţe se jednání v rodině odvíjí od nastavení rodinných politik, které v obou zemích
podporují do jisté míry tradiční dělbu rolí. Představy matek o zajištění ideální péče
o děti se ani v jedné ze sledovaných zemí výrazně opět neliší – představy o ideální péči
o děti mají zastávat právě ony, tedy minimálně do 2 – 3 let dítěte, pak přebírají tento
úkol instituce pro to zřízené. Otcovská péče je v obou zemích sice zmiňována, ale není
hojně vyuţívána. V preferencích rodičŧ dosud nefigurují další moţnosti péče o děti –
např. vyuţití soukromých pečovatelek, případně soukromých institucí. Tyto sluţby
vyuţívá jen omezená skupina rodin, nicméně do budoucna by mohly tyto sluţby sehrát
dŧleţitou roli pro rozšíření moţností pro sladění pracovního a rodinného ţivota.
Věra Kuchařová (2011) se ve své stati zamýšlí nad proměnami vztahu rodinného
a profesního ţivota v České republice a na Slovensku. Ze srovnání vyplývá, ţe
podmínky harmonizace rodiny a zaměstnání se v obou zemích neliší a kdyţ, tak jen
v dílčích srovnáních. Českou republiku Kuchařová (2011) charakterizuje jako zemi
9

s flexibilnějším pracovním trhem práce, ale rigidnějším přístupem zaměstnavatelŧ.
Rodinná politika podporuje především přerušení profesní kariéry matek – ţen. Na
Slovensku je pozornost věnována genderovým otázkám, nicméně trh práce neumoţňuje
určitou adaptabilitu pro lepší harmonizaci. Dávkový systém a sluţby pro rodiny na
Slovensku motivuje ţeny k účasti na trhu práce více neţ v České republice, ale jejich
efekt je sniţován dalšími opatřeními.
Kuchařová (2012) se zaměřuje na to, jak podmínky pro slaďování rodiny
a zaměstnání reflektují ve svých postojích a poţadavcích rodiče dětí předškolního věku
v Čechách a na Slovensku. Slováci jsou obecně ve svých postojích více nakloněni
genderové rovnoprávnosti, přitom analýza Kuchařové zaznamenala určité rozpory mezi
názory na rovnost muţŧ a ţen. „Kombinace rodiny a zaměstnání by měla na
celospolečenské úrovni vést k dosažení několika základních cílů: v oblasti zaměstnanosti
k její míře, v porodnosti k její míře odpovídající populačnímu klimatu a v oblasti
rovných příležitostí mužů a žen k funkční míře dělby rolí a rovnoprávnosti životních
podmínek.“ (Kuchařová 2012:6) Ani jedna země však nedosahuje v těchto oblastech
úrovně poţadované či doporučované pro země Evropské unie. Sledované země se tak
od sebe liší v řadě dílčích podmínek pro lepší slučování rodinných a pracovních rolí,
nicméně tyto dílčí snahy nevedou k ţádoucímu výsledku ani v jedné zemi. Bylo by tedy
zapotřebí komplexnějšího přístupu v této oblasti.
Diplomová práce Politiky podporující slučování rodinných a profesních rolí
v ČR a SR přináší nový pohled na problematiku politik harmonizace, a to v teoretickém
kontextu budování Welfare State a procesu evropeizace. Práce, potaţmo politiky
harmonizace pracovních a rodičovských rolí, jsou vztaţeny k historickému přístupu
Tomasze Inglota (2008).
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1.2 Faktory ovlivňující politiku harmonizace pracovních
a rodičovských rolí
Na následujících řádcích se pokusím charakterizovat hlavní faktory, které souvisí
s politikami harmonizací pracovních a rodičovských rolí a které mohou ovlivňovat
jejich podobu.
Role nadnárodních organizací
Sociální, resp. rodinná politika zemí, souvisle politika harmonizace pracovních
a rodičovských rolí, je sledována a ovlivňována mnohými mezinárodními institucemi.
Česká i Slovenská republika jsou od roku 2004 součástí Evropské unie. Svým členstvím
musí slaďovat své národní koncepty a dokumenty s těmi nadnárodními.
Mezi cíle Evropské unie patří dlouhodobě zlepšování stavu zaměstnanosti,
ţivotních a pracovních podmínek nebo rovné zacházení bez ohledu na pohlaví. (Potŧček
1995) Pokud nadnárodní organizace politiky a harmonizace pracovních a rodičovských
rolí nemění zcela ke vzoru svému, pak minimálně národní politiky a samotnou
harmonizaci ovlivňují a vzájemně sbliţují.
Stavebním

kamenem

mezinárodněprávní

ochrany

politických

práv

je

označována Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Jejím
úkolem je kontrola a hodnocení toho, zda jsou respektována základní práva a svobody,
a to z úrovně jednotlivých státŧ na mezinárodní úrovni. Základním nástrojem široké
ochrany hospodářských a sociálních práv se stala Evropská sociální charta (1992). Mezi
cíle pŧvodní charty z roku 1961 jiţ patřilo, ţe: všichni pracovníci mají právo na
spravedlivé podmínky práce; zaměstnané ţeny mají právo na zvláštní ochranu své práce
v době mateřství a v obdobných případech; všichni pracovníci mají nárok na sociální
zabezpečení; matky a děti, bez ohledu na manţelský a rodinný stav, mají právo na
vhodnou sociální a hospodářskou ochranu. (Evropská sociální charta 1961)
Národní politika
Národní politiky na základě nadnárodních organizací formulují své koncepce a vytváří
návrhy,

které

odpovídají

nařízením

a

doporučením,

které

přichází

shora.

V aktualizovaných koncepcích (Národní zprávě o rodině 2005 a aktualizované
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Koncepcii štátnej rodinnej politiky 1996) se tak objevují prvky harmonizace pracovních
a rodičovských rolí i koncept flexicurity. Blíţe k národním koncepcím hovoří kapitola
7.1 Národní koncepce v oblasti rodinné politiky.
Fungování ekonomiky a podmínky trhu práce
Nezaměstnanost a podmínky trhu práce. Faktory, které svým zpŧsobem mohou ovlivnit
politiky harmonizace pracovních a rodičovských rolí. Dle EUROSTATU čítala za rok
2011 nezaměstnanost ţen v České republice 7,9 %, na Slovensku dokonce 13,6 %.
U muţŧ je v ČR nezaměstnanost podstatně niţší, a to 5,8 %, na Slovensku je
nezaměstnanost muţŧ a ţen téměř stejná. Tato data mohou být rozhodujícím faktorem
pro rozhodnutí, jak co nejlépe pracovní a rodičovské role harmonizovat, případně slouţí
pro volbu toho, který rodič pŧjde na mateřskou dovolenou apod.
Dalším rozhodujícím faktorem jsou podmínky národních trhŧ práce. Nabízejí
dostatek flexibilních úvazkŧ? Nabízejí formy pracovních úvazkŧ podporujících
harmonizaci pracovních a rodičovských rolí? Nastavení a navrhovaná opatření jsou
uvedena v jednotlivých koncepcích rodinných politik, dále také v dalších národních
koncepcích MPSV a MPSVaR.

Český i slovenský pracovní trh je spíše tradičně

orientovaný, co se flexibility týče – je zde nedostatek nabídky částečných úvazkŧ. Dle
Čermákové (2002) dokázal pracovní trh vstřebat několik prorodinných opatření jako
povinnost drţet místo ţenám po mateřské dovolené, rŧzné úlevy pro rodiče v práci;
jednání některých zaměstnavatelŧ jde však spíše „proti“ rodině – objevuje se
diskriminace ţen s dětmi, a to především při nástupu do zaměstnání.
V grafu č. 1 je vyobrazeno, jak velká část veřejných financí je vynakládána na
podporu rodin. Česká republika vynakládá výdaje ve výši 2,6 % HDP, Slovensko pak
2,43 % HDP. Vynaloţené finance jsou zde rozděleny na hotovost, sluţby a daňové
úlevy. Z grafu vyplývá, ţe Česká republika se zaměřuje spíše na výdaje v rámci
poskytovaných sluţeb a daňových úlev, naopak Slovensko vynakládá většinu výdajŧ do
vyplácených dávek v hotovosti.
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Graf č. 1: Veřejné výdaje na rodinné dávky v hotovosti, sluţbách a daňových
úlevách za rok 2009 (v % HDP)
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Česká republika
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republika

1,00
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OECD 33
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Zdroj: autorka dle OECD (2012)

Hrubý domácí produkt (HDP) České republiky vykazoval za rok 2011 kladnou
hodnotu 1,7 %, v roce 2012 zaznamenal pokles na zápornou hodnotu 1,2 %. V roce
2011 byla prŧměrná roční míra inflace 1,9 %2. Česká republika má, v porovnání
s okolními zeměmi, relativně nízký, ale neustále se zvyšující, státní dluh. V roce 1993,
tvořil státní dluh cca 16 % HDP. Od roku 1997 dluh neustále roste. Za rok 2012 činil
státní dluh aţ 42 % HDP. Česká republika nebývá kritizována za výši dluhu, ale za
tempo, kterým roste.3
Slovenský hrubý domácí produkt vykazoval za rok 2011 hodnotu 3,3 %, coţ
zařadilo Slovensko na druhé místo nejrychleji rostoucích ekonomik v eurozóně. HDP
Slovenska byl vyšší neţ prŧměr EU27 (1,5 %). Míra inflace vykazovala za rok 2011
hodnotu 4,1 %. Slovenská vláda praktikuje dlouhodobě deficitní financování. Sledování
výše veřejných financí a dosáhnutí maximální hranice 3 % HDP je jednou z podmínek
pro krajiny eurozóny, mezi které Slovensko patří od 1. 1. 2009. Deficit veřejných
financí byl 4,8 % HDP.4

2

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace ze dne 12. 3. 2013
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_dluh_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky ze dne
12. 3. 2013
4
http://www.statistics.sk/ ze dne 12. 3. 2013
3

13

Historický kontext rodinných politik
Rodinné politiky obou sledovaných zemí jsou ovlivněny svým společným, ne vţdy
příznivým a prorodinným, vývojem. Po 2. světové válce začala být rodina formována
k obrazu východoevropského typu – byla charakterizována časnými sňatky, souţitími
generací v jedné domácnosti, ekonomickou závislostí mladých rodin. Po roce 1989
došlo ke změnám nejen politickým, ale také demografickým. Jedná se o prudké sníţení
sňatečnosti, odkládání sňatkŧ do vyššího věku, nárŧst „volných“ forem souţití. (Freiová
1998, Čermáková 2002, Krebs 2010). „Pro mladší generace se otevřelo celé spektrum
možností, o kterých si dřívější generace mohly nechat jenom zdát: nabídka vzdělání se
jednak zpestřila, jednak rozšířila, a to i o studium v cizině, překážky cestování
padly…kulturní nabídka a kontakty se rovněž rozšířily nebývalým způsobem.“ (Freiová
1998:19) Zejména lze hovořit o zvýšení věku manţelského a rodičovského startu, před
který se předsunuly jiné priority. V dŧsledku toho začal počet narozených dětí prudce
klesat.
Za příčinu tak výrazné změny v demografickém chování povaţuje van de Kaa
(1996) posun v hodnotové orientaci ve vztahu k rodině a dětem, coţ se projevuje
oslabením rodiny jako „tradiční instituce“. Van de Kaa (2002) charakterizuje současné
faktory jako druhý demografický přechod. Základní myšlenkou jeho konceptu je úplná
kontrola nad fertilitou a nízká motivace párŧ mít více neţ jedno nebo dvě děti
a následným poklesem fertility pod reprodukční úroveň, čímţ se podporuje
demografické stárnutí společnosti. Současné trendy neustále posouvají dále naději na
doţití populace, ale zároveň klesá fertilita, čímţ dochází k demografické nerovnováze
ve společnosti. Van de Kaa (2002) definuje druhý demografický přechod
v následujících ukazatelích: klesá úhrnná plodnost, klesá počet předmanţelských
koncepcí a počet sňatkŧ vynucených z dŧvodu těhotenství nevěsty, sniţuje se počet dětí,
které mladé ţeny rodí, zvyšuje se rozvodovost, odkládá se uzavření sňatku, zvyšuje se
prŧměrný věk matky při prvním porodu, zvyšuje se počet dětí narozených mimo
manţelský

svazek,

„dobrovolná“

bezdětnost

demografickým jevem.
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se

stává

stále

významnějším

Tradice a hodnoty ve společnosti
Češi a Slováci mají za sebou bohatou společnou historii. Oba národy k sobě mají
blízko jazykově i kulturně. Přesto existuje něco, co oba národy odlišuje. Hodnotami,
svázanými s rodinou a výchovou dětí se zabývají ve svých knihách např. Tuček (2003)
a Batúrová (1996). Tuček (2003) uvádí, ţe rodina a tradiční rodinné chování vţdy mělo
a má na Slovensku větší význam neţ v České republice. Je to dáno rozdílným počtem
věřících, rozdílným podílem městského a venkovského obyvatelstva. Podle posledního
sčítání lidu z roku 2011 v České republice, je 3,6 miliónu obyvatel bez vyznání nebo
bez náboţenské víry; jedná se o 34,2 % populace. Celkově se tak k nějaké víře či
vyznání přihlásilo 2,1 miliónŧ, tedy 20,6 % obyvatel Čech. Nejpočetnější náboţenství
v Čechách je křesťanství. Největší náboţenskou skupinou je římskokatolická, která má
1,1 miliónu věřících (10,26 %), Na Slovensku je na základě ústavy oddělena církev od
státu. K římskokatolické církvi se v roce 2010 hlásilo 68,9 % obyvatel, k evangelické
církvi 68,9 %. Celkem 13 % obyvatel je bez vyznání.5
Na Slovensku je větší význam přikládán poloţkám6 charakterizujícím význam
rodiny a partnerských vztahŧ. Při větším významu rodiny pro Slováky je překvapivé
mírné překlonění názorové hladiny v hodnocení paternalistické rodiny – s tradičním
modelem „muţ-ţivitel a hlava rodiny, ţena-péče o domácnost“ souhlasili více Češi neţ
Slováci. Přes nesporný vyšší vliv křesťanské a venkovské tradice je zde něco, co
ve veřejném mínění pŧsobí proti. Zjištění hovoří o tom, ţe pouze nejstarší generace ţen
na Slovensku souhlasí se svojí domácí rolí.
Dle výzkumu Tučka (2003) jsou Slováci národem méně stabilním neţ Češi.
Obecně jsou Slováci ve srovnání s Čechy obecně usedlejší (konzervativnější), jsou větší
introverti, méně racionální. Mladí lidé jsou otevřenější novinkám a módním trendŧm,
lépe přijímají změny, jsou prŧbojnější a vyznávají právo na uplatnění ţen a rovné
postavení muţŧ a ţen ve společnosti; naopak starší generace jsou v obou zemích
usedlejší, rodinně přizpŧsobivější. Obecně však rozdíl mezi charakteristikami Čechŧ
a Slovákŧ není tak velký. Mnohem více se liší starší generace Čechŧ a Slovákŧ neţ
generace mladší. Především mladí Slováci se odlišují od starších generací – jsou

5
6

http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko ze dne 18. 3. 2013
Jedná se o rodinu, manţelství a výchovu dětí.
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aktivnější, modernější, dominantnější a demokratičtější. Slovensko máte tedy v mladé
generaci velký potenciál.
Jiţ během totalitního reţimu byl prosazován model dvou-příjmových rodin.
Současný fakt, kdy ţeny ve středovýchodní Evropě pracují na plný úvazek, neznamená,
ţe by se v péči o domácnost a děti dělily rovným dílem s muţi. O tom svědčí i fakt, ţe
moţnost a právo otce jít na rodičovskou dovolenou byl zaveden aţ po pádu
komunistického reţimu. (Nešporová 2005) Faktorem charakterizujícím fakt do jaké
míry ve společnosti převládá klasická dělba práce a nakolik se na pracovním trhu
objevuje rovnoprávnost, je počet rodičŧ - muţŧ na mateřské dovolené. Počet otcŧ
vyuţívajících rodičovskou dovolenou je v postsocialistických státech velmi nízký, jedná
se zhruba o jedno procento či méně, zbytek uţivatelŧ jsou matky. V České republice
tvoří muţi celodenně pečující o malé děti zhruba jedno procento z osob pečujících doma
o malé děti; na Slovensku se jedná o dvě procenta. Nešporová (2005:26) uvádí, ţe „pro
rozhodování rodičů pro to, aby rodičovskou dovolenou využila výhradně matka
a nikoliv otec dítěte, hraje hlavní roli finanční situace rodiny a nižší plat ženy, a jednak
stereotypní přesvědčení rodičů o tom, že „rodičovská dovolená je vhodnější pro ženy“.“

16

2 Cíl a výzkumné otázky
Cílem diplomové práce je analýza vybraných zemí, resp. jejich koncepcí včetně
realizací rodinných politik se zaměřením na schémata podporující slaďování rodinných
a profesních rolí. Na základě analýzy budou zhodnoceny výsledky politik v obou
zemích, a to dle stanovených kritérií, na základě kterých budou země porovnány.
Kritérii budou národní koncepce v oblasti rodinné politiky, finanční podpora rodin,
systém státní sociální podpory, opatření pracovněprávní povahy a sluţby zabezpečující
péči o děti.
Hlavní výzkumná otázka:
Jaké jsou rozdíly a podobnosti v politikách harmonizace rodinných a profesních rolí
České a Slovenské republiky; na základě jakých faktorŧ lze případné rozdíly vysvětlit?
Vedlejší výzkumné otázky:
Jaké cíle a nástroje v oblasti harmonizace rodinných a profesních rolí sledují zvolené
země?
Jsou v politikách zvolených zemí viditelné podobnosti nebo rozdíly v nastavení politik
harmonizace rodinných a profesních rolí?
Do jaké míry se v současnosti pomocí nastavených politik daří v České a Slovenské
republice naplňovat cíle harmonizace rodinných a profesních rolí?
Odpovídá typ nastavených politik v obou zemích objevujícímu se typu WS v obou
zemích?
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3 Metodologie
3.1 Analýza dokumentů
Pro diplomovou práci jsem pouţila metodu analýzy dokumentŧ a komparativní analýzu.
Pro prvotní vyhledávání základních informací jsem pouţila databáze Google Scholar,
Central and East European Online Library, Journal of European Social Policy a Oxford
Journals. Vyhledávala jsem následující klíčová slova a spojení: rodina, rodinná politika,
slaďování pracovního a rodinného ţivota, podpora rodin s dětmi, koncepce rodinné
politiky, a to v obou jazycích. Slovenských publikací a statistik k tématu je však méně,
neţli českých. Po sběru relevantních dat a dokumentŧ jsem je začala analyzovat.
Je třeba uvést, ţe fakt, kdy jsem zvolila Českou a Slovenskou republiku, jakoţto
zkoumané objekty, mi usnadnil komunikační a jazykové bariéry, co se vyhledávání,
studia dokumentŧ a posléze i psaní, týče. V této oblasti byla jediným problémem měna,
která je na Slovensku jiná, neţ v České republice, vyřešila jsem ho však převody
prŧměrným kurzem € vŧči Kč za rok 2012, tedy 25 Kč/€.7
Při studiu dokumentŧ jsem vycházela především ze sekundárních zdrojŧ dat z aktuálních koncepcí a dalších informací, které na svých webových stránkách
prezentuje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, v záloţce Rodina
a ochrana práv dětí, strategické dokumenty v oblasti podpory rodiny. Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prezentuje podporu rodinám na
svých webových stránkách, konkrétně odkazu Rodinná a sociálna politika. Dŧleţitým
zdrojem pro mě byly i veřejně dostupné analýzy harmonizace rodinných a pracovních
rolí na webových stránkách Českého statistického úřadu a databáze SLOVSTAT
Štatistického úradu Slovenskej republiky. Pro mezinárodní srovnání statistických dat
jsem vyuţila databází OECD a EUROSTATU.
Pro psaní diplomové práce jsem vyuţila několika desítek zapŧjčených publikací,
zabývajících se rodinnou a sociální politikou v obou zkoumaných zemích, všechny jsem
je uvedla v seznamu pouţité literatury.

7

Dle prŧměrného (zaokrouhleného na celé Kč) kurzu České národní banky v období 1 – 12/2012.
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3.2 Komparativní přístup
V této kapitole představím komparativní přístup, který vyuţívám ve své diplomové
práci. Ve své práci budu, v rámci synchronní8 komparace, zkoumat odlišnosti
současných rodinných politik, opatření, nástrojŧ a variant, souběţně budu srovnávat
zvolené státy.
„Srovnávání a porovnávání je základní myšlenkovou operací a jedním
z nejstarších a nejrozšířenějších způsobů zkoumání světa. Dennodenně je komparace
využívána při řadě běžných činností.“ (Mouralová, Geissler in Nekola 2011:170)
Potřeba komparace rŧzných zemí se přirozeně zvyšuje s nárŧstem globalizace
a rozmachem nadnárodních a mezivládních organizací, jakou jsou OECD nebo EU,
které se mezinárodní komparací zabývají. Dle Rysa (2004:11) je snaha „poučit se
z příkladu jiných zemí“ dokonce motivem pro mezinárodní komparaci.
Základním předpokladem srovnávacího přístupu je existence dvou a více
vzájemně srovnatelných celkŧ. Srovnávané celky jsou v rámci analýzy k sobě
vztahovány a rozdíly jsou zde pak interpretovány. Komparace pomáhá hlubšímu
pochopení situace ve vlastní zemi, zpochybňuje samozřejmost domácích řešení a je
nutným podkladem při vytváření mezinárodně uznávaných konceptŧ. (Mouralová,
Geissler in Nekola 2011) Pro diplomovou práci jsem zvolila státy Českou republiku
a Slovenskou republiku. Země si jsou, díky společné historii, blízké a podobné a jejich
systémy se vyvinuly ze společného základu.
Komparativním přístupem se budu snaţit nalézt odpověď na mou hlavní
výzkumnou otázku, a to: Jaké jsou rozdíly a podobnosti v politikách harmonizace
rodinných a profesních rolí České a Slovenské republiky; na základě jakých faktorů lze
případné rozdíly vysvětlit?, dále pak na vedlejší výzkumné otázky.
Tabulka č. 1 představuje základní strukturu komparativního přístupu.
Komparativní přístup se skládá z několika krokŧ, které lze vyjádřit následujícími
výzkumnými otázkami: V čem se politiky liší? Proč se liší? Jaký dopad mají politiky?.
Pro zodpovězení první výzkumné otázky je zapotřebí popsat současné rodinné politiky,
8

Analýza stavu - srovnávání vybraných prvkŧ v určitém čase.
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nastavení systémŧ a fungujících nástrojŧ vybraných zkoumaných zemí. Pro
zodpovězení otázky „Proč se liší?“, se pokusím nalézt faktory, které ovlivňují
rozdílnosti zkoumaných zemí např. demografický vývoj, tradice a ekonomický vývoj.
Posledním krokem, tedy otázkou „Jaký dopad mají politiky?, je hodnocení, tedy
interpretace a zhodnocení míry porodnosti, poskytovaných daňových zvýhodnění, státní
sociální podpory, nabídky flexibilních forem zaměstnání či sluţeb zabezpečujících péči
o děti v Čechách a na Slovensku.

Tabulka č. 1 : Komparativní přístup
1.
Výzkumná V čem se politiky
otázka

2.

3.

Proč se liší?

Jaký dopad mají

liší?

politiky?

Předmět

Popis současných

Hledání odlišností –

Míra porodnosti,

zkoumání

rodinných politik;

identifikace vnějších

poskytovaná daňová

diplomové

nastavení systémů

faktorů jako je

zvýhodnění, státní

a fungujících nástrojů

demografický vývoj,

sociální podpora,

v ČR a SR.

tradice, ekonomický

flexibilní formy

vývoj.

zaměstnání, služby

práce

zabezpečující péči
o děti.
Cíl

Deskripce

Explanace

Evaluace

Zdroj: autorka dle Stefes 2007 in Nekola 2011

Zvolila jsem pět jednotek komparace, tedy oblastí, na které jsem se zaměřila jak
v českém, tak slovenském prostředí. Jedná se o:

-

národní dokumenty v oblasti rodinné politiky, kde jsem se zabývala
deklarovanými obecnými cíli;

-

finanční podporu rodin;

-

systém státní sociální podpory;

-

opatření pracovněprávní povahy a

-

sluţby zabezpečující péči o děti.
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V první části zkoumám národní dokumenty a koncepty zabývající se rodinnou
politikou. Zaznamenávám cíle politik, hledám jejich slabiny a uvádím priority
jednotlivých politik. V části finanční podpory rodin představuji dvourozměrnou
strukturu české a slovenské podpory. Jedná se o daňová opatření a systémy státní
sociální podpory. V další kapitole rozvádím systémy státní sociální podpory, kde
představuji jednotlivé státní dávky – porodné (příspěvek při narození dítěte), rodičovský
příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a také podporu rodin s dětmi
ze sociálního systému – peněţitou pomoc v mateřství a ošetřovné. Čtvrtou oblastí jsou
opatření pracovněprávní povahy, kde se zaměřuji na flexibilní uspořádání pracovní
doby tak, aby se dal sladit s rodinným ţivotem. V poslední kapitole se má pozornost
soustřeďuje na sluţby zabezpečující péči o děti – tedy jesle, mateřské školy.
Pro zajištění srovnatelnosti komparovaných numerických jednotek jsem vyuţila
veřejně dostupná sekundární data, a to z národních statistických úřadŧ – ČSÚ
a SLOVSTATU a z mezinárodních databází OECD a EUROSTATU.
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4 Teoretická východiska
4.1 Welfare State
„Sociální stát je stát, v němž se v zákonech, ve vědomí a postojích lidí, v aktivitách
institucí a v praktické politice prosazuje myšlenka, že sociální podmínky, v nichž lidé
žijí, nejsou jen věcí jedinců či rodin, nýbrž i věcí veřejnou.“
Martin Potŧček
Welfare State, neboli jako sociální stát je označován stát, který usiluje o zajištění
blahobytu, přesněji podmínek slušného ţití pro své občany. Vymezení pojmu je velmi
obtíţné a nepanuje o něm shoda, coţ je zpŧsobeno rozmanitostí podob a definic
sociálního státu. Večeřa (1996:26) vymezuje sociální stát „konstatováním, že
představuje politický systém, který usiluje o zabezpečení „welfare“ (tedy podmínek
slušného žití v případě sociální nouze) svým občanům a zlepšení kvality osobního
a společenského života.“ Večeřa (1996) uvádí, ţe jinak vymezí sociální stát liberálně
smýšlející autor, jinak konzervativec. Krebs (2010:78) charakterizuje Welfare State jako
„stát, který se výrazně angažuje v řešení sociálních problémů svých občanů a má
v sociální oblasti významné, často monopolní postavení; přebírá na sebe ve značné míře
sociální jištění obyvatel a kontroluje tak značnou část prostoru pro sociální jednání lidí;
lze charakterizovat rozsáhlým a jednotným systémem sociálního zabezpečení a značným
rozsahem služeb poskytovaných zdarma nebo za ceny neodpovídající hodnotě;
vyznačuje se vysokou mírou redistribuce; je neobyčejně náročný na ekonomické zdroje
a vede k centralizaci, byrokratizaci a anonymitě.“
Esping-Andersen (1990) představuje teorii, která dělí sociální státy na základě
rŧzných uspořádání vztahu mezi státem, trhem a rodinou na tři hlavní typy. Při její
tvorbě autor pouţil celou řadu indikátorŧ vztahujících se jak k institucionálnímu sloţení,
tak k výsledkŧm fungování sociálních systémŧ.
Jedním z pilířŧ, které Esping-Andersen (1990) ve své teorii vyuţívá je
dekomodifikace – jedná se o indikátory, jako jsou náhradové poměry a podmínky
vyplácení výsluhové penze, nemocenských dávek a dávek v nezaměstnanosti. Dalším
pilířem je stratifikace, kterou Esping-Andersen měří pomocí indikátorŧ korporativismu,
etatismu, univerzalismu, poţadavkŧ na testování příjmŧ, výše soukromých výdajŧ na
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zdravotní péči a rovnosti přístupu k sociálním dávkám. V roce 1999 pouţil EspingAndersen ve svém díle pojem defamilializace, který určuje moţnost vyvázání se
z rodinných povinností. Je indikátorem toho, do jaké míry přebírá stát či trh od rodiny
zodpovědnost za domácí práce a péči o rodinné příslušníky. Defamilializaci měří
Esping-Andersen (1999) čtyřmi indikátory: 1) státními výdaji na sluţby pro rodiny jako
podílu z HDP; 2) hodnotou balíčku finančních příspěvkŧ a úlev na daních pro rodiny
s dětmi; 3) existencí a dostupností sluţeb péče o děti a 4) existencí a dostupností domácí
péče o seniory. S pomocí těchto indikátorŧ vytvořil Esping-Andersen tři typy státních
rodinných politik.

Tabulka č. 2: Hlavní znaky sociálních států
Typ sociálního státu

Reziduální

Výkonový

Institucionální

Charakteristika

liberální

Odpovědnost státu za uspokojování
potřeb
Rozdělení podle potřeb

minimální

konzervativní sociálně demokratický
optimální
úplná

marginální

sekundární

primární

Rozsah povinně poskytovaných
sluţeb
Populace pokrytá povinně
poskytovanými sluţbami
Výše příspěvkŧ

omezený

extenzivní

úplný

menšina

většina

všichni

nízká

střední

vysoká

Část národních dŧchodu určená pro
sluţby státu
Zkoumání potřebnosti

nízká

střední

vysoká

primární

sekundární

marginální

Charakter klientŧ společnosti

chudáci

občané

členové

Status klientŧ

nízký

střední

vysoký

Zdroj: Esping-Andersen (1990) in Krebs (2010)

Esping-Andersen (1999) rozlišuje několik typŧ sociálního státu:

-

Liberální reţim sociálního státu poskytuje sociální programy pouze v té
míře, aby nerušily trţní vztahy. Tento model státu sice nepodporuje tradiční
rodinu, ale sluţby nezajišťuje, jsou občany nakupovány v rámci trhu.
V případě selhání trţních vztahŧ poskytuje sociální pomoc pro sociálně
potřebné. Tento typ státu se vyznačuje nízkým stupněm dekomodifikace
23

a

naopak

vysokým

stupněm

defamilializace,

která

však

probíhá

prostřednictvím trhu. Míra defamilializace úzce souvisí s mnoţstvím
disponibilních prostředkŧ, které mohou rodiny do programŧ investovat.
Autor do této kategorie řadí USA, Kanadu, Austrálii, VB, Dánsko
a Švýcarsko.

-

Konzervativní reţim sociálního státu koncipuje sociální programy tak, aby
udrţovaly statusové rozdíly a chránily rodinu v jejím tradičním pojetí.
Programy sociální politiky počítají s tradičním rodinným uspořádáním,
postaveném na rozdělení rolí mezi muţe-chlebodárce a ţeny-pečovatelky.
Tyto země jsou typické vysokou mírou familializmu, protoţe tento typ
sociálního státu poskytuje málo alternativ pro matky s dětmi. Sociální
programy pro rodiny jsou poskytovány převáţně v rámci lokálních
společenství a církve. Design opatření vychází z principu subsidiarity, tedy
přesvědčením, ţe stát ani lokální společenství nemá podrývat autonomii
rodiny. Z hlediska míry defamilializace se konzervativně korporativní model
sociálního státu dále rozdělil na státy kontinentální Evropy (Rakousko,
Belgie, Francie...) s relativně vyšší mírou defamilializace, a na státy jiţní
Evropy, které zajišťují celkově nejniţší stupeň trţně nebo státně
zprostředkované péče.

-

Sociálně-demokratický reţim sociálního státu vyuţívá programy sociální
politiky jako nástroje přerozdělení zdrojŧ a podpory plné zaměstnanosti.
Míra defamilializace je vysoká, neboť péče je zajišťována sítí státních sluţeb
pro děti do tří let a pro starší osoby. Dovolená spojená s péčí o dítě je
relativně delší spojená s vysokou mírou náhrady pŧvodního platu (aţ 100%).
V těchto reţimech sociálního státu, typických pro Skandinávské země
(hlavně Švédsko, Dánsko) legislativní opatření respektují politiku rovných
příleţitostí a podporují dvoupříjmový model rodiny.
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4.2 Kritika Welfare State a nové typologie
Po publikování Esping-Andersenovy typologie v 90. letech minulého tisíciletí (EspingAndersen 1990,1999) se vyrojila spousta debat o ideálním počtu typŧ sociálních státŧ.
Objevily se také spekulace o tom, který stát bude do jakého typu zařazen, zda vŧbec lze
všechny státy do zmíněné typologie zařadit. Během 90. let bylo představeno několik
nových typologií. Většina z nich však nepřinesla nová členění, pouze rozšířila nebo
obměnila to pŧvodní, Esping-Andersenovo.
O rozšíření Esping-Andersenovy typologie měl zájem i Ferrera (1996).
Zmíněnou typologii obohatil tzv. jiţním (latinským) modelem, kam řadí státy jiţní
Evropy. Ferrera (1996) se zaměřuje na jeden dŧleţitý aspekt - na cestu, jak je blaho
(welfare) dodáváno, tedy na pokrytí systémŧ sociální ochrany. Dalším kritikem byl
Bonoli, který kritizoval nejen typologii Esping-Andersena, ale také Ferrera. Bonoli
(1997) vyčlenil dva typy indikátorŧ: 1) sociální výdaje jako % HDP a 2) procento
sociálních výdajŧ financovaných skrze příspěvky. Země pak vyčlenil na 4 typy dle
systému sociální ochrany. Dvojice Castles a Mitchell (1990) reagují na EspingAndersenovo zařazení zemí protinoţcŧ – Austrálie a Nového Zélandu do liberálního
typu sociálního státu. Rozvíjejí tak svou typologii, a to na základě tří indikátorŧ:
1) úrovně výdajŧ na stát blahobytu, 2) prŧměrné rovnosti dávek a 3) daně z příjmu nebo
daně ze zisku jako procento HDP.
V otázce rodinné politiky, lze vycházet z výše popsané Esping-Andersonovy
klasifikace zemí, vhodné je však přístup ještě doplnit o další ohledy specifické pro
rodinnou politiku – zejména o podobu rozdělení genderových rolí v rodině. Sainsbury
(1999) poukazuje na fakt, ţe v dosavadních typologiích sociálního státu chyběl
zohledněný genderový aspekt (např. ve výše zmíněné teorii reţimŧ sociálního státu
podle Esping-Andersena, kde je postavení ţen dle Sainsbury marginalizováno). Reţimy
genderových politik mohou být rozlišeny na základě ideologií, které popisují, nebo
preferovaných vztahŧ mezi muţi a ţenami, jejich nárokŧ a politické struktury.
Prvním z reţimŧ, kterými se ve své knize Sainsbury (1999) zabývá je tzv. malebreadwinner regime - reţim muţe – ţivitele. Tento reţim je zaloţen na ideji striktní
dělby práce mezi pohlavími. Muţi a ţeně náleţí rozdílné úkoly a povinnosti, které
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v dŧsledku znamenají nerovná oprávnění v rámci sociálního zabezpečení. Muţi jsou
povaţováni za hlavní ţivitele. Ţeně náleţí primární role manţelky a na pracovním trhu
má slabé postavení. Předpokládá se, ţe ţena je podporována manţelem a její místo je
tedy doma, kde je stěţejním článkem v péči o svého muţe a děti. Manţelství je v tomto
reţimu staveno do popředí a manţelŧm přináší zvýhodnění oproti nesezdaným rodičŧm
či svobodným bez závazkŧ.
Další reţim je tzv. separate gender roles regime – reţim oddělených generových
rolí, který zdŧrazňuje rozdíly mezi pohlavími a odvíjí od nich sociální práva. Dělbu
práce mezi pohlavími v sociálním zabezpečení zohledňuje, k principu zabezpečení
rodiny a péče o ni však přihlíţí rovnocenně a přikládá jim stejnou dŧleţitost. Ţeně tedy
pomoc náleţí na základě její pečovatelské povinnosti, nikoliv na základě rodinného
stavu.
Třetím reţimem je tzv. individual earner-carer regime – reţim individuálního
výdělku a péče o domácnost. Zásadně se liší od předchozích dvou tím, ţe upřednostňuje
vztah mezi muţem a ţenou jakoţto sdílení rolí a povinností vedoucí k rovným právŧm.
Obě pohlaví mají nároky jako ţivitelé i pečující a politiky umoţňují ţenám pracovat
a muţŧm pečovat.
Nemalý zájem se soustředil na aplikaci typologií na bývalé socialistické státy
střední a východní Evropy. Dle De Dekena (1992) země východní a střední Evropy
zkombinovaly sociálně demokratický a korporativistický reţim. De Deken tak definuje
tzv. leninský reţim sociálního státu, který kombinuje charakteristiky obou zmíněných
typŧ. Někteří autoři hovoří také o postsocialistickém typu. (Matějková, Paloncyová
2004). S podobnou myšlenkou přišel i Cerami (2008), který si hraje s myšlenkou
nového typu WS pro státy střední a východní Evropy.
Podobný zájem má i Inglot (2008). Ten se ve svém konceptu soustřeďuje na
objasnění a vysvětlení podobnosti postkomunistických státŧ a snaţí se určit, zda se
jedná o jeden typ Welfare State, který se ve středovýchodní Evropě objevil v prŧběhu
20. století. Dále se snaţí o vysvětlení dŧvodŧ současné rozmanitosti výsledkŧ
a reformních řešení v postkomunistických zemích. „Pád komunismu ve východní
a střední Evropě, zapříčinil začátek nové etapy – vývoje, v oblasti sociální politiky. Od
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roku 1989 zde dochází k zásadním změnám - oblast sociální politiky je soustředěná
spíše na komplexní realitu. Od roku 1990 začali experti analyzovat rozdílnosti
sociálních

politik

a

politická

rozhodnutí

všech

postkomunistických

států.

Nejpřekvapivějším zjištěním se stal fakt, že Česká republika, Slovensko a další země,
používaly jiná řešení na stejné sociální problémy. Po dvou desetiletích různých reforem,
častých politických nastavení, se postkomunistické státy, v mnoha směrech, liší, jeden
od druhého.“ (Inglot 2008) Dále se Inglot (2008) pokouší řešit některé základní otázky,
týkající se politiky tvoření sociální politiky v bývalém komunistickém regionu a zabývá
se vývoji a změnami Welfare State 20. století v industrializovaném světě. Snaţí se
zodpovědět otázky Esping-Andersena, zda lze řadit všechny evropské země, do jeho
jednotné, šetrné typologie reţimŧ sociální politiky a také na to, které mechanismy
zapříčiňují to, ţe se staré prvky opět vrací do současných typŧ Welfare State.
Dle Inglota (2008) prošly všechny postkomunistické země během prvních
desetiletích demokratického reţimu méně radikální změnou, neţ v kterou se doufalo.
Československo

se

nepokusilo

oţivit

sociální

politiku

z roku

1948,

nýbrţ

implementovalo hybridní systém se silnými prvky paternalismu. Od 90. let, se
Slovensku podařilo pohnout, z originálního československého modelu ochrany Welfare
State. Česká republika se pokusila o několik experimentŧ na začátku 90. let, ale nakonec
se do sociální politiky vrátily staré prvky. Český Welfare State se změnil pouze
v „hybrid“. Česká republika se, spolu s další postkomunistickou zemí – Polskem, snaţí
drţet národních institucionálních tradic.
Slovensko se liší od všech ostatních zemí, byť se jedná o nový národní stát,
v minulosti podřizujíc svŧj vývoj provincii většího státu. V rŧzných časových obdobích
po roce 1993, se pokoušelo replikovat některé typy Welfare State – český, tradiční,
ve spojení s maďarským stylem – nezávislejším a autonomnějším. Od počátku tisíciletí,
udělala slovenská vláda několik radikálních krokŧ, nápomocných v nasměrování jiného
typu modelu Welfare State.
Tato fakta vedla Inglota (2008) k zamyšlení nad povahou mechanismŧ
institucionálního vývoje ve středovýchodní Evropě, od roku 1989. Všechny
postkomunistické země zdědily institucionální reformy, jejich sociální pojistné systémy,
ale tyto změny byly omezeny na dílčí, vysoce nestálé – privatizace penzijního systému,
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zdanění, transfery rodinných dávek do státního rozpočtu. Staré byrokratické reţimy je
však ponechaly na jejich předchozích pozicích se stejnými odpovědnostmi, přestoţe
byly převedeny převzít jiné role. Jen Slovensko razantně upustilo od minulosti. Státním
podnikŧm předalo dŧleţitou odpovědnost implementovat a administrovat části nového
penzijního schématu za limitovaného počtu povolání a postoupilo početné
odpovědnosti, za hotovostní asistenci nízko-příjmovým rodinám, místním úřadŧm. Na
politické úrovni, adoptovala většina zemí historické jádro sociálních pojistných
programŧ. Česká republika obnovila relativně dobrou infrastrukturu dávek, sociálních
sluţeb a veřejných podpor. Slovensko se odchýlilo od své minulosti – pohnutím
k ryzejšímu bismarkovskému modelu, chlubícího se větším spolehnutím na výrazně
levnější síť dávek sociálního pojištění.

4.3 Evropeizace
Teorii evropeizace lze chápat jako „dopad členství v Evropské unii (EU) na podobu
veřejné politiky jednotlivých členských států. Jeden z nejběžnějších přístupů vychází
z omezení, která jsou domácí politice ukládána ze strany EU, či dokonce z nahrazení
národních regulačních mechanismů mechanismy EU.“ (Havlík 2007: 9) Evropeizace
bývá zkoumána jako dopad jednoznačně definovaných opatření jednotlivých politik
Evropské unie na existující politiky, politické a administrativní procesy a struktury
členských státŧ. (Zemanová 2007)
Evropeizace lze rozdělit na dva základní typy, jedná se o tzv. vertikální
a horizontální typ, resp. směr evropeizace.

Vertikální směr evropeizace je

charakterizován přizpŧsobováním se poţadavkŧm EU ve směru shora dolŧ
a přesouváním národních modelŧ příslušných politik směrem od státŧ k EU, tj. zdola
nahoru. Horizontální směr pak znamená, ţe se státy přizpŧsobují sobě navzájem.
(Havlík 2007, Zemanová 2012)
V předkládané diplomové práci se teorie evropeizace spojuje s oblastí rodinné
politiky – na spojitost mezi touto oblastí a evropeizací upozorňuje ve své stati
i Potŧček (2008). Tento proces spočívá v tom, ţe Evropská unie koriguje členské státy,

28

v tomto případě Českou a Slovenskou republiku v oblasti harmonizace rodinných
a profesních rolí. Úkolem sledovaných zemí je pak jednotlivé nadnárodní cíle v podobě
doporučení aplikovat do svých národních koncepcí a posléze je aplikovat v praxi,
v tomto případě se tedy jedná o vertikální směr evropeizace. V případě, kdy Evropská
unie nechá členským státŧm prostor v otázce aplikovatelnosti cílŧ v praxi a členské
státy si od sebe berou navzájem příklady „dobré praxe“, pak lze hovořit o horizontálním
typu evropeizace. V případě srovnání ČR a SR se jedná spíše o vertikální evropeizaci.
Výchozí podmínky v obou státech ještě nedozrály k tomu, aby si od jiných státŧ mohly
brát příklad, právě proto se nadále v obou zemích objevuje implementační deficit
v politikách harmonizací rodinných a profesních rolí.
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5 Historický vývoj v oblasti rodinné politiky
Přesto, ţe se diplomová práce zabývá především současným vývojem v České
a Slovenské republice, nahlédneme v této kapitole i do samotné, tehdy ještě společné,
historie rodinné politiky obou zemí. Tou se zabývá Inglot (2008), Munková (2003),
Kučera (2010), Sirovátka (2006) a v několika publikacích i Potŧček (1995, 1998).
Historické pozadí hraje zajisté, v této oblasti, svou roli.
Od roku 1919 se objevují první zmínky o Welfare State, které se staly
ve středovýchodní Evropě součástí samotného budování státu. Všechny národní vlády
se upsaly k nutnému zajištění sociální stability. Podpora rodiny v období první
republiky zahrnovala rodinnou sociální péči a pojištění pro případ mateřství, které
obsahovalo bezplatnou pomoc při porodu, finanční podporu před a po porodu a další
dávky, které zohledňovaly jak rodinný stav, tak i početnost rodin. (Munková 2003)
Nastavování procesŧ neprobíhalo vţdy tak, aby pokrylo rovnoměrně celou
populaci. Národní vlády středovýchodní Evropy, byly nuceny vylepšit a rozšířit
programy sociálního pojištění tak, aby se z nich mohly těšit všechny skupiny
zaměstnancŧ. V prvních měsících a letech po První světové válce schválili Češi sérii
strategicky vitálních rozhodnutí k posílení sociálních opatření. (Potŧček 1995) Od dob
Velké hospodářské krize odehrávající se v letech 1929 – 1935 byla podporována
myšlenka zvýšení odpovědnosti státŧ nad záchrannou sociální sítí. Nástupem Druhé
světové války se postkomunistické státy rozcházely nejen od sebe navzájem – co se
rozsahu a kvality poskytovaných dávek na počet obyvatel týče, ale také v oblasti
financování a správy Welfare State. Poválečná transformace sociálních dávek
představila radikální experiment, jehoţ cílem bylo nahradit národní dávkové systémy se
strukturou převzatou hromadně, pod tlakem Sovětského svazu. Cílem bylo vytvořit
nové a pokročilé systémy sociálního zabezpečení pro všechny občany. Tento projekt
však selhal. Reformátoři nebyli schopni vytvořit zcela nový sociální stát. (Inglot 2008)
Rozpad parlamentní republiky a ztráta politické suverenity v roce 1938,
zapříčinily dlouhý proces přetváření vývoje Welfare State v Československu. Akt
národního pojištění, vzniklý roku 1948, je povaţován za revoluci Československa, tedy
v rámci Sovětského svazu. Akt přinesl zrychlení, co se dokončení vývoje Welfare State
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týče a vytvořil modernizovaný systém dávek. Tento pozoruhodný krok vpřed, se
odehrál během pouhých 3 let. Příchod stalinismu rozšířil legislativní finanční
centralizaci vlastního sociálního pojištění, a to kombinací všech nemocenských,
mateřských dávek a penzí, v jeden fond. Roku 1948 převedla komunistická vláda,
rodinné příspěvky z fondu sociálního pojištění do hlavního rozpočtu, financovaného
vybranými daněmi. Nemocenská/mateřská byla vyplácena ve výši 44 – 66 % platu –
záleţelo na typu práce. Mateřská dovolená byla prodlouţena z 12 na 18 týdnŧ. (Inglot
2008, Krebs 2010)
Sociální politika se v Československu od roku 1948 do roku 1989 vyznačovala
pozorností věnovanou rodinám s nezaopatřenými dětmi: rozvinula se síť jeslí
a mateřských škol pečujících o děti zaměstnaných rodičŧ. (Potŧček 1995) Vzestup
zaměstnanosti ţen přijímaný jako projev osamostatňování ţen zbavených závislosti na
muţi, se promítal současně v úvahách o kolektivní, někdy aţ celotýdenní péči o děti.
O děti měly místo matek pečovat kvalifikované dětské sestry v jeslích, učitelky
v mateřských školách a školních druţinách. Přitom niţší mzdy a platy ţen se
zdŧvodňovaly tím, ţe šlo o druhý příjem v rodině, údaje o rozdílech ve výši platŧ muţŧ
a ţen se nesměly publikovat. … Většina zaměstnaných ţen byla nucena nastoupit po
návratu ze zaměstnání do druhé směny k dětem a domácím pracím. Moţnosti volby
zpŧsobu ţivota ţen s dětmi byly omezeny místní situací a tlakem veřejného mínění.
(Kučera 2010, Matulová, Jarošová 1977)
Autoři československé reformy roku 1948 optimisticky předpokládali, ţe za
nového reţimu se bude koordinovat jednotný socioekonomický plán nezbytných
sociálních dávek. V oblasti finančních rodinných výhod pro ţeny a děti činily
v Československu dávky 20 % prŧměrného platu, sociální výdaje zřídka překročily práh
1 – 3 % národního produktu. V Československu byla snaha vyplácet dávky a dotace –
jako prostředek stimulace rŧstu počtu obyvatel. (Inglot 2008) V roce 1948 byl přijat
zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění. Podle zákona se poskytovaly dávky
nemocenského pojištění, a to peněţité dávky v mateřství ve výši 18 týdnŧ ve výši
nemocenského, porodné na kaţdé dítě a náhrada za výpomoc v rodině. (Munková
2003).
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Potŧček (2005) uvádí, ţe v roce 1957 došlo k reformě soustavy národního
„pojištění“, kde bylo zdŧrazněno odvozování výše dávek od výše platu a délky
zaměstnání. Celá soustava byla jiţ v té době závislá na rozhodnutích státu a na
finančních přídělech ze státního rozpočtu. Situace rodin s dětmi se začala výrazněji
měnit na přelomu 60. a 70. let. V roce 1968 bylo zvýšeno porodné (opakovaně v roce
1972), prodlouţena placená mateřská dovolená na 26 týdnŧ, od roku 1971 se vyplácel
mateřský příspěvek pro všechny ţeny s dítětem do 2 let věku, zvýšený při více dětech;
od roku 1973 se poskytovaly novomanţelské pŧjčky jednak na získání bytu, jednak na
jeho vybavení, s nízkým úrokem a na 10 let, s odpisem částky 2 tis. Kč na první a 4 tis.
Kčs na kaţdé další dítě. (Kučera 2010)
V období normalizace, v letech 1969 – 1980, proběhly změny v sociálním
pojištění. Za Husákova reţimu se kladl dŧraz na rodinnou politiku – především na
sociální sluţby a jiné dávky tohoto typu – zdravotnická zařízení, školky a další. Zpětně
se dá říci, ţe 70. léta byla u nás obdobím jakési renesance příznivých podmínek
existence rodiny - výhodné zvláště v péči o děti. (Kučera 2010) V období krátkého
rozvoje a stagnace, v letech 1981 – 1989, se rodinné výhody prŧběţně dále navyšovaly.
V podstatě dědictví

nemocenských

a rodinných dávek představuje poměrně

konzistentní, cyklický vzor, často inspirovaný plánem z roku 1948, zároveň
podporovaný jeho příznivci zevnitř vlády. (Inglot 2008)
Československo se nepokusilo oţivit sociální politiku z roku 1948, nýbrţ
implementovalo hybridní systém se silnými prvky paternalismu. Od 90. let, se
Slovensku podařilo pohnout, z originálního československého modelu ochrany Welfare
State. Česká republika se pokusila o několik experimentŧ na začátku 90. let, ale nakonec
se do sociální politiky vrátily staré prvky. Český Welfare State se změnil pouze
v „hybrid“. Česká republika se, spolu s další postkomunistickou zemí – Polskem, snaţí
drţet národních institucionálních tradic. Byrokracie sociální politiky, známá
z postkomunistického období, testuje i nadále pokračující sílu historických politik.
(Inglot 2008)
V období brzkých reforem - v letech 1989 – 1992, české a slovenské
postkomunistické Welfare State, sdílely 3leté období, kdy československá federální
vláda implementovala několik dŧleţitých politik, navrţených chránit nejzranitelnější
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sociální skupiny. Zároveň byla zahájena přeměna ekonomiky na systém volného trhu, se
kterými se objevily i federální plány na dlouhodobou institucionální reformu penzí
a dalších dávek. (Inglot 2008) Roku 1990 došlo ke změně mateřského příspěvku na
rodičovský příspěvek a prodlouţení jeho poskytování do třech let věku dítěte
a zrovnoprávnění obou rodičŧ k jeho čerpání. (Krebs 2010)
Po roce 1993 proběhlo rozdělení federace na dvě republiky, kaţdá pokračovala
svou vlastní cestou – ve většině případŧ, rozdílnou. Češi zdědili jádro československého
Welfare State s tradicemi, normami a nejlepšími experty, kteří favorizovali opatrnější,
konzervativnější přístup. Slováci vyvinuli svou vlastní, odlišnou verzi národního
Welfare State, svázanou blíţe nejen se specifičtějšími výzvami politik a ekonomické
přeměny, ale také s jejich vlastním, obnoveným a historickým procesem národa
a vytvářením státu.

5.1 Stát blahobytu v samostatných zemích bývalého
Československa
Období postfederálního vývoje Welfare State v ČR, slouţí jako ilustrace dopadu
minulých politik, na sociální politiku. Éra reforem v Čechách má 2 fáze – implementace
mixu socioliberálního modelu sociální politiky v letech 1993 – 1996 a z návratu
k plošné dávkové politice. ČR zdědila jádro Welfare State, programy sociálních dávek
a instituce federální vlády Československa. Zatímco projektanti federální sociální
politiky volali po expansivnějším modelu sociálně-demokratického Welfare State,
symbolizovaným revolučními zákony z let 1948 a 1968, Česká republika radikální
změny odmítla. (Inglot 2008) Kromě Inglota se vývojem samostatných zemí bývalého
Československa zabývají Potŧček s Radičovou (1997). Samotným vývojem Welfare
State a zdlouhavým procesem transformace v Čechách se pak ve své stati zabývá
Potŧček (2008).
Daňová reformu, roku 1993, rozdělila sociální pojištění na dvě sloţky – placené
zaměstnanci a zaměstnavateli. ČR obnovila relativně dobrou infrastrukturu dávek,
sociálních sluţeb a veřejných podpor. (Potŧček 1998) Roku 1995 se začal
postkomunistický

Welfare

State

stabilizovat.
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Změny

proběhly

v rodinných

a nemocenských dávkách. Roku 1996 představila česká vláda nový koncept rodinné
politiky, zaloţený na sociální solidaritě. Stala se součástí sociální ochrany, ne veřejné
sluţby. Rodinná politika byla zaměřena a adresována jen tam, kde to sociální situace
rodin, sama nezvládá. (Inglot 2008) Na základě koncepce rodinné politiky ČR z roku
2005 byly zlepšeny podmínky rodičovské dovolené. S nástupem nové vlády v roce 2008
došlo v ČR ke sníţení finanční podpory rodinám s dětmi – především přídavku na dítě
a porodné.
Rozpad federace po roce 1993, vytvořil příleţitost v historii sociální ochrany
ve střední a východní Evropě - vznik nového národního modelu Welfare State
a nezávislé sociální politiky na Slovensku. Na instituční úrovni čelilo Slovensko
urgentní a komplikované úloze budování státu a reformě, která byla po celé 20. století
produkována v Praze. Jako malá nezávislá země, limitovanější zdroji, neţ Češi, na tom
byli Slováci vţdy hŧře.
V rŧzných obdobích po roce 1993, se pokoušelo Slovensko replikovat některé
typy Welfare State – český, tradiční, ve spojení s maďarským stylem – nezávislejším
a autonomnějším. Od počátku tisíciletí, schválila slovenská vláda několik radikálních
krokŧ, nápomocných v nasměrování jiného typu modelu Welfare State. Slovensko
razantně upustilo od minulosti. Státním podnikŧm předalo dŧleţitou odpovědnost
implementovat a administrovat části nového penzijního schématu za limitovaného počtu
povolání a postoupilo odpovědnosti za přímé finanční dávky nízkopříjmovým rodinám,
místním úřadŧm. Slovensko se odchýlilo od své minulosti – pohnutím k ryzejšímu
bismarkovskému modelu, chlubícího se větším spolehnutím na výrazně levnější síť
dávek sociálního pojištění. Všeobecně lze říci, ţe historické vzory nemocenských
a rodinných dávek zŧstaly v platnosti i nadále, aţ na univerzálnější rozdělení rodinných
dávek skrz hlavní rozpočet. (Inglot 2008)
Na Slovensku se vláda zaměřila během 70. a 80. let na pomoc rodinám. V letech
1990 – 1992, kdy začal v Československu sloţitý proces ekonomické transformace, se
rozdíly začaly stále více prohlubovat. Roku 1991 utrácela vláda v Bratislavě více neţ
3 % na rodinných výhodách a dávkách, v porovnání s prosperující, 3%, Prahou.
Slovensko bylo v první etapě postkomunistického socio-ekonomického přechodu,
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relativně suverénní – byl to však jen začátek budoucího sestupného trendu v sociální
politice a výdajích Welfare State. (Potŧček 1998)
V roce 2002, schválil slovenský Parlament švédský styl restrukturalizace penzí,
zaloţený na bliţším vztahu mezi dávkami a příjmy. Slovensko změnilo kurz –
dramaticky zredukovalo rozpočtový deficit a udělalo několik škrtŧ v oblasti sociální
ochrany. Skupina nových aktérŧ spolupracovala se zahraničními rádci, mezinárodními
organizacemi. I ono transparentní veřejné financování v redukci výdajŧ, nebylo pro
záchranu rozpočtu dostatečné. Proto situaci konzultovalo Ministerstvo sociálních věcí
a Ministerstvo financí se Světovou bankou a společně implementovaly balíček socioekonomické reformy, který zapříčinil dlouhodobou finanční stabilitu nového státu. Na
začátku tisíciletí, s okamţikem vstupu do Evropské Unie, vstoupila transformace
postkomunistického Welfare State jiţ do druhé, radikálnější fáze redukce veřejných
výdajŧ. (Inglot 2008)
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6 Demografický vývoj
V České republice, podobně jako ve všech dalších vyspělých zemí, došlo v prŧběhu
20. století k výraznému poklesu porodnosti a postupnému prodluţování délky ţivota
jejich obyvatel. Dochází tak ke stárnutí obyvatelstva, coţ s sebou přináší i určité
problémy.

Na

Slovensku,

stejně

jako

v České

republice,

zŧstává

hlavním

demografickým vývojovým trendem stárnutí obyvatelstva. Za příčinu je povaţována
změna reprodukčního chování, která nastartovala změnu věkové struktury obyvatelstva,
vedoucí k populačnímu stárnutí.
K 30. 9. 2012 měla Česká republika 10 513 209 obyvatel9, Slovenská republika
5.408.148 obyvatel.10 V současnosti převládá několik trendŧ – jedním z nich je ten, ţe
převládá počet ţen nad muţi. Nejen, ţe se rodí více děvčat, ale úmrtnost muţŧ bývá
vyšší, neţ u ţen. Tyto dva faktory tak mají na svědomí, ţe počet ţen ve společnosti
převládá. Dalším trendem je fakt, ţe obyvatelstvo stárne (prŧměrný věk obyvatel Čech
je 41,1 Slovenska 39,1 let), a to nerovnoměrně – viz Graf č. 2, kde je na datech
Eurostatu názorně předvedeno, jak se jednotlivé věkové skupiny, v prŧběhu pouhých
10 let, změnily. Za stárnutím stojí mimo jiné neustále se zvyšující střední délka ţivota
a nízká plodnost.

Graf č. 2: Věková struktura obyvatelstva 2002 a 2012 (podíl populace v %)
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Zdroj: autorka dle EUROSTAT

9

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide ze dne 6. 3. 2013
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=58090 ze dne 17. 3. 2013
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2012
Česká
republika
Slovenská
republika
EU 27

Instituce

rodiny

prochází

mnohými

změnami.

V současnosti

jsou

zaznamenávány přeměny v rolích členŧ rodiny, ve funkcích a velikosti rodin. Rodina
však zŧstává i nadále stabilizujícím prvkem moderní společnosti. Mezi trendy moderní
společnosti nového tisíciletí nepatří plození dětí a zakládání rodin. Jedinci se spíše
zaměřují na studium, kariéru a zakládání rodin řadí aţ na jednu z dalších příček
v pořadí. Svědčí o tom i fakt, ţe se neustále zvyšuje věk rodiček – v roce 1989 byl jejich
prŧměrný věk v České republice 22,5; v roce 2011 necelých 30 let, na Slovensku 29 let.
Nemalý podíl na něm má prodluţující se fáze vzdělání; zvyšuje se podíl vysokoškolsky
vzdělaných matek.

Graf č. 3: Průměrný věk rodiček při narození prvního dítěte (2009)
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Zdroj: autorka dle Eurostat (2012) and United Nations Statistical Division (2011) and National
Statistical Offices

Plodnost ţen v České republice jiţ nepatří mezi nejniţší v Evropě – úhrnná
plodnost za rok 2011 vykazovala 1,4 %, stále se však pohybuje pod prŧměrem EU. Na
Slovensku začala klesat plodnost a porodnost začátkem 80. let. V jednotlivých časových
fázích byl zaznamenáván pokles rŧzně, avšak aţ do začátku 21. století, čímţ došlo
k výrazné změně reprodukčních poměrŧ. Od 90. let postupně klesala úhrnná plodnost
pod „kritickou hodnotu“ 1,5 %; v současnosti se úhrnná plodnost pohybuje okolo
hodnoty 1,4 %.

37

Graf č. 4: Celková míra porodnosti
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Pozitivním ukazatelem je potratovost, která od začátku 90. let do 2011 klesla aţ
trojnásobně. Mimo jiné, mění se i pohled na prostředí, v jakém se děti rodí. Dříve byl
sňatek podmínkou, současně spíše výjimkou – o čemţ svědčí i počet uzavíraných
sňatkŧ, který v prŧběhu let klesl aţ o polovinu. Počet rozvodŧ však zŧstal na stejné
úrovni.

Graf č. 5: Domácnosti podle počtu dětí (% ze všech domácností)
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Zdroj: autorka dle OECD - European Labour Force Surveys, 2007
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Graf č. 6: Sloţení domácností (v % všech domácností)
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7 Komparativní analýza
7.1 Národní dokumenty v oblasti rodinné politiky
V následující kapitole se pokusím vyzdvihnout oblasti, ve kterých vidí Česká republika
a Slovensko v oblasti koncepcí a dalších dokumentŧ zabývajících se rodinnou politikou
slabiny a také to, co si tyto státy v oblasti rodinné politiky nastavily jako priority – cíle
a záměry, kam chtějí svou politiku směřovat.
Česká republika vydala oficiálně několik dokumentŧ, které se na národní úrovni
zabývají rodinnou politikou a situací, ve které se Česká republika v této sféře ocitá.
Jedná se o: Národní zprávu o rodině (2004), Národní koncepci rodinné politiky (2005),
Národní koncepci podpory rodin s dětmi (2008), Prorodinný balíček (2008) a dokument
Rodinná politika na úrovni krajŧ a obcí (2008).
Na základě Národní zprávy o rodině (2004) byla zpracována koncepce státní
rodinné politiky. Zpráva mapuje současný vývoj rodiny v České republice a vystihuje
deficity v jednotlivých oblastech politiky státu. Národní zpráva však nenavrhuje
opatření a nástroje k řešení jednotlivých programŧ. Ty uvádí aţ následně vzniklá
Národní koncepce rodinné politiky (2005).
Slovensko se řídí dokumentem Koncepcia štátnej rodinnej politiky, která byla
schválená vládou SR roku 1996. Tato koncepce je dodnes platná a stále se aktualizuje.
Formuluje základní strategické cíle státní rodinné politiky a oblasti věcné kompetence
státu na podporu jejich realizace. Slovensko se musí dle Koncepcie (1996) vypořádat
především s demografickou výzvou stárnutí obyvatelstva, vytvořit základ pro
dlouhodobou konkurenceschopnost prostřednictvím lidských zdrojŧ a sníţení rizika
chudoby rodin.
Národní zpráva o rodině se snaţí objasnit, proč je v současné době obtíţné
definovat instituce rodiny: „V současné společnosti lze někdy pozorovat snahy
o co nejširší vymezení pojmu rodiny tak, aby se stal relevantním pro jakoukoli formu
soužití dvou či více lidí bez závislosti na mezigeneračním elementu, na přítomnosti dětí
či na jakékoli institucionální vazbě.“ (Národní zpráva o rodině 2004:3) Pro vymezení
pojmu rodiny, uvádí Zpráva funkce rodiny, v nichţ instituce rodiny poskytuje
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společnosti nenahraditelné sluţby. Jedná se o funkci: reprodukční, socializační, sociálně
ekonomickou a regenerační. Dále uvádí funkci tvorby lidského kapitálu, a to ve smyslu
přípravy dítěte na plnohodnotný ţivot člověka ve společnosti. Poslední funkci označují
autoři Zprávy jako tu prakticky nejdŧleţitější. Rodinnou politiku chápe Národní zpráva
o rodině „jako komplexní systém podpory rodin nesměřující k upřednostnění jedné
z jejich funkcí (např. populační), ale k posílení schopnosti rodin plnit všechny své
přirozené funkce a dále je rozvíjet.“ (Národní zpráva o rodině 2004:5) Pestrá typologie
forem rodinných politik, úzce souvisí s odlišnými hodnotovými zakotveními, kulturními
tradicemi a rysy politické kultury.
Národní zpráva o rodině (2004) vystihuje oblasti, ve kterých česká rodinná
politika selhává:

-

Stát by měl v koncepci rodinné politiky učinit volbu o tom, jakou formu
uspořádání partnerských vztahŧ povaţuje za nejvhodnější. Rodina zaloţená na
manţelství plní s ohledem na stabilitu partnerského svazku nejlépe všechny své
funkce, stát by však měl respektovat i jiné formy partnerského souţití s dětmi.

-

Situace, kdy je rodinná forma ţivota komparativně nevýhodná vŧči ţivotu bez
dětí, souvisí se strukturálními změnami moderní společnosti; tento stav je
dlouhodobě nepříznivý, neboť jeho následkem je pokles porodnosti a dokonce
úbytek populace. Stát se musí snaţit uvedenou lhostejnost vŧči rodinnému
ţivotu eliminovat.

-

Kromě klasických modelŧ rodinných politik, existují v zemích Evropské unie
nejrŧznější přechodné formy, v nichţ se mísí nástroje rodinné politiky
vycházející z rŧzných systémŧ. Nehledě na odlišnost populační a rodinné
politiky a na hodnotovou implikaci pojetí jejich vztahu jsou odlišnosti
zpŧsobeny souhrou nejrŧznějších faktorŧ závisejících na kulturních modelech,
ţivotním stylu, hodnotové orientaci, náboţenském přesvědčení, imigračním
potenciálu atd.
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-

Situace v oblasti institucionálního zabezpečení je spíše neuspokojivá a odráţí
nízkou pozornost věnovanou ve veřejné sféře rodině. Stát by měl věnovat
pozornost nástrojŧm nefinanční povahy.

-

V České republice neexistuje jednotně koordinovaný systém rodinné politiky na
úrovni ústředních orgánŧ státní správy. Dŧsledkem je nízká vzájemná
informovanost, neboť chybí společný systém sledování stavu rodinné politiky.
Neméně závaţným problémem je také častá protichŧdnost některých opatření.
To se týká především těch nástrojŧ rodinné politiky, které jsou sdíleny několika
resorty.

-

Zásadní deficit lze spatřit v oblasti bytové politiky. Vzhledem k tomu, ţe bytová
politika by měla být jedním z nejdŧleţitějších nástrojŧ rodinné politiky, mělo by
dojít k novému koncepčnímu uchopení bytové politiky - zohledňující potřeby
rodin s dětmi.

-

Význam regionální a komunální rodinné politiky je dosud výrazně
podhodnocen. Jednotlivá opatření jsou prováděna nekoordinovaně, chybí
jednotící koncepční prvek. O koherentní regionální a komunální rodinné politice
nelze hovořit. Představa o podpoře rodiny se současně výrazně v jednotlivých
krajích a obcích liší a závisí na konkrétních přístupech jednotlivcŧ.
Usnesením vlády ze dne 19. listopadu 2008 č. 1451 o „Souboru prorodinných

opatření – Prorodinném balíčku“ byla schválena Národní koncepce podpory rodin
s dětmi (dále jen „Koncepce“), která nahradila pŧvodní Národní koncepci rodinné
politiky, schválenou usnesením vlády č. 1305, ze dne 12. října 2005. Za základní cíl pro
vznik a stabilní fungování rodin, povaţuje Koncepce (2008):

-

vytvořit všestranně příznivější společenské klima a podmínky;

-

odstraňovat bariéry a společenské tlaky, kterým jsou rodiny vystaveny a které
ohrožují jejich funkčnost;

-

podporovat a posilovat vědomí a význam rodinných hodnot ve společnosti
a přijímat všechna potřebná politická opatření.
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Za základní cíle povaţuje slovenská Koncepcia (1996):

-

dosáhnutí relativní ekonomické nezávislosti rodin jako základ jejich občanské
nezávislosti a uplatnění jejich zodpovědnosti a volby vlastní budoucnosti;

-

ekonomickou nezávislost rodin jako základ jejich občanské nezávislosti
a uplatnění jejich zodpovědnosti a volby vlastní budoucnosti;

-

úspěšnost rodin v realizaci jejich funkcí;

-

stabilita a sociální kvalita manželských a rodičovských vztahů ve smyslu
rovnoprávnosti a společenské dělby rodinných rolí;

-

vytváření optimálních podmínek na soběstačnou reprodukci společnosti a

-

přijímání takových opatření, které umožní důsledně uplatňovat princip volby,
resp. slučitelnost při rozhodování rodičů pro rodičovskou dovolenou.
Koncepce charakterizuje současnou situaci rodiny jako tu, „která se potýká

s řadou socioekonomických překážek společenských tlaků, kulturně hodnotových
proměn a rozporů a vysokých nároků na výchovu dětí a jejich péči.“ (Koncepce 2008:9)
Česká republika se, podobně jako většina jiných evropských zemí, potýká s nízkou
mírou porodností, a tak i se stárnutím obyvatelstva. Dochází k odkladŧm sňatkŧ
i porodŧ do vyššího věku - „mladí lidé jsou navíc vystaveni i dalším protirodinným
tlakům ve společnosti, a to zejména prostřednictvím médií, která vesměs podporují
hodnoty individualismu, konzumu a výkonu ... Život v manželství je často i v mediálním
diskurzu prezentován jako nemoderní forma života bránící rozvoji individuality.“
(Koncepce 2008:9) Koncepce (2008) se zabývá faktory, které ovlivňují rozhodnutí
zaloţit si rodinu např. finanční nedostupností bydlení pro mladé, vzrŧstající náročnost
vzdělávání i zaměstnání a mnoha dalšími.
Koncepce (2008) definuje základní oblasti podpory z hlediska potřeb rodin
a aktuální záměry státní rodinné politiky. Jedná se o podporu vytváření vhodných
socioekonomických podmínek pro fungování rodin, zaměřujících se na finanční
zajištění rodiny, slučitelnost práce a rodiny a sluţby péče o děti; podporu zkvalitňování
rodinných vztahŧ a posilování rodičovských kompetencí; podporu rodin se specifickými
potřebami a podporu zapojení krajŧ a obcí do rodinné politiky.
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Jednou z oblastí, na kterou je zapotřebí se zaměřit, je podpora zkvalitňování
rodinných vztahŧ a posilování rodičovských kompetencí. „Dobrými a zodpovědnými
partnery, manželi a rodiči se mladí lidé většinou nerodí a nestávají zcela přirozeně
výchovou v původní rodině. Socializace ke kvalitnímu rodičovství a partnerství
v původní rodině dnes často selhává, a proto je třeba přijmout konkrétní podpůrná
opatření k přípravě mladých lidí na rodinný život a rodičovství.“ (Koncepce 2008:21)
Není novinkou, ţe se dŧleţitost rodiny a rodičovství samotné dostává do pozadí
v porovnání s jinými prosazovanými hodnotami. Jak uvádí Národní koncepce rodinné
politiky: „V celospolečenském kontextu je výchova dětí a zabezpečování rodiny
považováno jako méně přínosné a důležité, což dokládá oslabená pozice zaměstnancůrodičů (v převážné většině žen) na trhu práce a nízké finanční ohodnocení péče o dítě.“
(Národní koncepce rodinné politiky 2005:11) Cílovým stavem v této oblasti je zvýšit
prestiţ rodiny. Rodičovství by mělo být přestáno chápat jako překáţka k výkonu
povolání rodičŧ, naopak by mělo dostat statut rovnocenný zaměstnání. Navrhovanými
opatřeními je např. realizace dotačních řízení v oblasti podpory rodiny; vytvoření
metodiky pro vyuţívání odborných poradenských sluţeb v souvislosti s řešením
rodičovských a manţelských konfliktŧ a další.
Jako významnou oblast pro podporu vytváření vhodných podmínek pro
fungování rodin vidí Koncepce (2008) slučitelnost práce a rodiny. Základní myšlenkou
je

v této

oblasti

vyváţené

zohledňování

nejlepšího

zájmu

dítěte,

realizace

plnohodnotného rodičovství a zároveň zohlednění zájmu rodičŧ profesně se uplatnit.
V této oblasti je zapotřebí vytvořit takové podmínky, které rodičŧm pomohou svobodně
realizovat svá přání týkající se rodiny, bez toho aniţ by je museli revidovat z hlediska
nárokŧ na výkon svého povolání. Jednou z takových moţností, je aktivnější zapojení
muţŧ do péče o rodinu a výchovy dětí – to přispěje k zmírnění dvojího zatíţení ţen,
podpoří rovnost příleţitostí ţen a muţŧ a podpoří slučitelnost práce a rodiny. Na tuto
problematiku upozorňuje jiţ i předchozí koncepce: „Větší angažovanost mužů v rodině
umožní lepší slučitelnost profesní a rodinné role žen a následně povede ke snížení jejich
diskriminace na trhu práce. V oblasti většího zapojení mužů do větší péče o dítě je
možné se inspirovat zahraničními zkušenostmi zejména, pokud jde o úpravu institutu
„otcovské dovolené“, jakož o nejrůznější flexibilní formy čerpání rodičovské dovolené
otci.“ (Národní koncepce rodinné politiky 2005:15) Přijatými opatřeními v této oblasti
jsou: zavedení systému třírychlostního čerpání rodičovského příspěvku, a to Novelou
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z. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisŧ s účinností od
1. 1. 2008; legislativní zakotvení nároku muţŧ pečujících o dítě pobírat od 7. týdne
věku dítěte peněţitou pomoc v mateřství a legislativní zakotvení moţnosti rodičŧ 1x se
vystřídat při péči o nemocného člena rodiny bez ztráty nároku na poskytování
nemocenské dávky – ošetřovného, obojí zakotvené v Zákoně č. 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisŧ, platném od 1. 1. 2009.
Navrhovaným opatřením je legislativní zakotvení „otcovské dávky“.
Harmonizace pracovních a rodinných pracovních a rodinných povinností má
osobitý význam uplatňování – úmluvu Mezinárodní organizace práce o rovných
příleţitostí a rovného zacházení s muţi zaměstnanci a ţenami zaměstnankyněmi. Jeho
dŧsledná aplikace ve vnitrostátní legislativě, zejména v oblasti pracovního práva, sluţeb
zaměstnanosti a sociálního zabezpečení má umoţnit osobám se zodpovědností za rodinu
(vŧči nezaopatřenému dítěti a k jiným členŧm nejbliţší rodiny, odkázaných na jejich
starostlivost nebo podporu), kteří chtějí být zaměstnaní, uplatnit jejich právo vykonávat
nebo získat zaměstnání bez toho, aby se stali objektem diskriminace a bez rozporu mezi
jejich zaměstnáním a zodpovědností za rodinu.
Uţ v období 2004 – 2006 patřilo mezi základní priority realizace slovenské
rodinné politiky slaďování pracovního a rodinného ţivota. „Záměrem slaďování
pracovního a rodinného života je podpora pracujících rodičů k vykonávání práce, která
jim umožní relativní ekonomickou nezávislost, posílení motivace rodičů mít a řádně
vychovávat svoje děti tak, aby se vytvářela rodičovská strategie přežití pro ty, kteří čelí
nepříznivým podmínkám na trhu práce…“ (Koncepcia 1996) Všeobecně lze
konstatovat, ţe mezi nejdŧleţitější hodnoty dnešní společnosti patří rodina a práce.
V oblasti harmonizace rodinného a pracovního ţivota je ze strany společnosti vnímán
nedostatek flexibilních nástrojŧ k dosaţení lepší rovnováhy mezi profesionálním
a rodinným ţivotem. V oblasti podpory a slaďování rodinného a pracovního ţivota je
cílem se v nejbliţším období zaměřit na podporu mladých rodin s dětmi a podporu
rodin. V zájmu posilnění principu zodpovědnosti rodiny je zájem poskytnout
flexibilnější podporu rodinám s dětmi do tří let, a to zavedením příspěvku na podporu
péče o dítě do tří let. Jako další opatření v rámci efektivnější podpory pracujících rodičŧ
a jejich motivace účasti na trhu práce je podporováno sjednocení daňového
a odvodového bonusu do jednotného systému.
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Dalším materiálem podporujícím ono slaďování je, vládou SR schválený, Návrh
opatrení na zosúladenie rodinného a pracovného ţivota na rok 2006 s výhľadom do roku
2010 ze dne 21. června 2006. „Cílem návrhu je podpořit zvýšení zaměstnanosti
a zaměstnanosti osob s rodinnými povinnostmi a snížení rizika, že tyto osoby budou
vystaveny dilematu práce versus rodina anebo se stanou objektem diskriminace na trhu
práce a v zaměstnání z důvodu péče o rodinu a rozšíření podporné a odlehčovací služby
pro rodiny tak, aby se navrhnutá opatření staly nástrojem vytváření prostoru pro
vyrovnávání se s nepříznivými demografickými změnami na Slovensku.“ (Návrh
opatření 2006)
Dokument obsahuje návrhy opatření na slaďování pracovního a rodinného
ţivota, které jsou zaměřené na analýzu existujícího legislativního a normativního rámce
pro slaďování a návrh úprav:

-

Návrh změny příslušné legislativy ve smyslu zkrácení doby čerpání
rodičovského příspěvku na dva roky a ekvivalentně ho zvýšit. Tato právní
úprava vytváří prostor rodičovi pro uplatnění osobního rozhodnutí a osobní
zodpovědnosti týkající se péče o dítě v útlém věku a zároveň i prostor pro výkon
výdělečné činnosti nebo studia souběţně s touto péčí, a to bez omezování výše
poskytovaného rodičovského příspěvku. Ţadatel si pak bude moct vybrat, zda
bude pobírat rodičovský příspěvek tři roky nebo ve zkrácené době dvou let, zato
ve vyšší sumě – navýšení je v této alternativě navrhované o 50 %.

-

Návrh nové koncepce čerpání státních rodinných dávek – zavedení rodičovského
konta. Ono konto a zavedení rodičovských dávek by si vyţádalo systémovou
změnu filozofie v poskytování státních sociálních dávek. Je zde také moţnost
zdanění rodinných dávek a příjmového stropu na rodinné dávky. Moţností bude
také přerušení čerpání mateřské a rodičovské dovolené do dovršení pátého roku
věku dítěte, a to tak, aby vyhovovalo aktuálním potřebám rodičŧ vzhledem na
překáţky spojené se zaměstnáním, resp. vzděláváním. Záměrem je také
navrhnout změnu institutu rodičovské dovolené např. na rodičovské volno
z dŧvodu péče o dítě.
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-

Analýza zdŧvodnění nedostatečného vyuţívání pracovněprávní legislativy
v oblasti slaďování rodinných a pracovních rolí a návrh případné změny.
Ulehčení přístupu k zaměstnání a jeho vykonávání, slaďování rodinných
a pracovních povinností zaměstnancŧ starajících se o děti spočívá v moţnosti
uzavření zkráceného pracovního úvazku. V souvislosti se slaďováním rodinných
a pracovních povinností bude zapotřebí flexibilněji přistupovat k vykazovaným
odpracovaným hodinám a jejich měsíčnímu resp. ročnímu zúčtování. Ty by pak
rodiče mohly vyuţívat např. tak, ţe by vyšší mnoţství odpracovaných hodin
v zimních měsících vyčerpaly v prŧběhu letních měsícŧ, tedy v období prázdnin.
Vláda Slovenské republiky se ve svém Programovém vyhlášení hlásí

k zabezpečení rovnosti pohlaví v pracovněprávním procesu. Zavazuje ji k tomu i podpis
několika mezinárodních dokumentŧ, bojujících proti diskriminaci na základě pohlaví.
K základním dokumentŧm v tomto směru patří Všeobecná deklarace lidských práv.
Problematika rovnosti příleţitostí ţen a muţŧ je jednou z prioritních oblastí většiny
mezinárodních organizací a institucí. Cílem koncepce je navrhnout strategické kroky
pro komplexní, tj. legislativní a institucionální zabezpečení rovnosti, především na trhu
práce, kde se nerovnost ţen a muţŧ projevuje na Slovensku nejvíce. Tyto skutečnosti
poukazují na nutnost efektivnějšího legislativního zabezpečení rovnosti příleţitostí
ve společnosti, např. prostřednictvím legislativní úpravy zákona o rovnosti příleţitostí,
který by komplexně upravil tuto problematiku ve všech oblastech společenského ţivota.
Nové ekonomické, sociální a legislativní souvislosti fungovaní trhu práce vytváří
nové podmínky pro výkon povolaní ţen a pro volbu mezi prací v placeném zaměstnání
a prací v domácnosti a pro atypické formy zaměstnaní. Určitá pozornost je proto
věnovaná principu rovných příleţitostí a rovného zacházení se ţenami a muţi v rámci
reformy pracovního práva, která vyústila do vypracování návrhu nového Zákoníku
práce, ve kterém se ukládá povinnost informovat zaměstnance o ustanoveních,
týkajících se rovného zacházení. Explicitně se zakotvuje rovnost v odměňování ţen
a muţŧ za stejnou práci a práci stejné hodnoty. Taktéţ se zakotvuje nárok muţe na
rodičovskou dovolenou ve stejném rozsahu, jaký má matka dítěte za podmínky, ţe se
o dítě stará od jeho narození. Pokud jde o zakotvení nástrojŧ na ochranu dŧstojnosti ţen
a muţŧ v práci, v návrhu nového Zákoníku práce se upravil zákaz neţádoucího chování,
zaloţeného na pohlaví.
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Mezi opatření a doporučení na aplikaci rovnosti příleţitostí v oblasti trhu práce
patří: zabezpečení komplexnosti a systematičnosti ve vypracování a aktualizaci
seznamu prací a pracovišť zakázaných ţenám, těhotným ţenám a matkám do doby
9 měsícŧ po porodu; zabezpečit realizaci dodrţování rovnosti odměňování ţen a muţŧ
za stejnou práci a práci stejné hodnoty; rozšiřovat moţnosti uplatnění ţen ve vedoucích
funkcích; vytvořit podmínky pro zaměstnávání ţen a muţŧ starajících se o děti a ulehčit
jim návrat do práce, zvyšování jejich kvalifikace, rekvalifikace a poradenství při
přechodu na samostatnou výdělečnou činnost.

7.1.1 Shrnutí
Tabulka č. 3: Návrhy politik v oblasti harmonizace rodinných a profesních rolí
v ČR a SR
ČR
SR
Podpora zaměřena k rodinám s dětmi do
Zavedení rodičovského konta – změna
tří let – návrh příspěvkŧ na podporu péče
ve filosofii poskytování dávek.
o dítě.
Návrh na sjednocení daňového
Návrh změny legislativy ve smyslu
a odvodového bonusu.
zkrácení doby čerpání rodičovského
příspěvku.
Otcovská dovolená (+ dávka).
Podpora rozšiřování podpŧrných
a odlehčovacích sluţeb.
JIŢ PŘIJATÉ: Doba čerpání rodičovského JIŢ PŘIJATÉ: Příspěvek na péči o dítě.
příspěvku dle stavu a ţádosti ţadatele.
Zdroj: autorka

Analýza národních dokumentŧ v oblasti rodinné politiky ukázala, ţe se v obou
sledovaných zemích, aţ na výjimky, koncepce a další dokumenty zabývající se
rodinnou politikou, neliší. Obě základní koncepce vznikly v 90. letech minulého století
a prŧběţně se aktualizují. Obě koncepce si jsou vědomy nástrah a aktuálního dění,
kterému zkoumané země čelí a navrhují pro ně určitá opatření.
Koncepce upozorňují na fakt, ţe se ve společnosti objevila převaha párŧ ţijících
ve svobodném svazku – blíţe charakterizováni jsou jako partneři, kteří spolu ţijí,
vychovávají děti, ale nejsou sezdáni. Moderní forma pojetí rodiny se tak rozchází
s tradičním pohledem, na coţ koncepce upozorňují. Relativně novým jevem se pak stali
partneři ţijící ve společné domácnosti bez potomkŧ, jelikoţ svobodný ţivot ve dvou se
48

zdá být výhodnější, neţ ţivot s dětmi, coţ má pak za příčinu populační deficit.
Všeobecně tak upadá instituce rodiny a koncepce upozorňují, ţe je třeba podpořit
zkvalitňování rodinných vztahŧ a posilování rodičovských kompetencí. Cíle koncepcí se
vesměs nerozchází, po většinou se jedná o obecné cíle rodinných politik. Slovenská
koncepce však nahlíţí na rodinu ekonomičtějším pohledem a podporuje genderovou
rovnost. V obou koncepcích se opatření zabývající se podporou slaďování rodinných
a profesních rolí objevují – uvádí se v nich praktické návrhy umoţňující lepší
harmonizaci.

7.2 Finanční podpora rodin
Finanční pomoc rodinám se v České republice i na Slovensku odehrává ve dvou
rovinách, a to v oblasti daňových opatření a v oblasti systému sociálního zabezpečení.

Obrázek č. 2: Finanční podpora rodin
Finanční
podpora
rodin

Systém
sociálního
zabezpečení

Daňová
opatření

zvýhodnění
na vyživované
dítě

odpočet na
manželku

sociální
pojištění

Zdroj: autorka
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systém státní
sociální
podpory

pomoc
v hmotné
nouzi

7.2.1 Daňová opatření
V České republice existují dva typy moţných daňových zvýhodnění, a to: zvýhodnění
na vyţivované dítě ţijící s poplatníkem v domácnosti a daňová sleva na dani – odpočet
na manţela/manţelku. Daňová opatření představují nepřímou finanční podporu rodin.11
Na Slovensku lze uplatnit daňový bonus na dítě a nezdanitelnou část daně „za
manţelku“.
Tabulka č. 4: Daňová zvýhodnění 2012
na vyţivované dítě ţijící
s poplatníkem daně
ve společné domácnosti
odpočet na
manţela/manţelku ţijící
s poplatníkem daně
ve společné domácnosti

ČR
13.404 Kč (536 €)
příjem manţela/manţelky
< 68.000 Kč (2.720 €);
odpočet 24.840 Kč (994 €)

SR
249,24 €
ovlivněno základem daně
poplatníka i příjmy
manţela/manţelky. Viz
tabulka č. 5

Zdroj: autorka

V obou zemích lze uplatnit daňová zvýhodnění na vyţivované dítě ţijící
s poplatníkem v domácnosti (poskytované formou slevy na dani, formou daňového
bonusu, případně kombinací obou forem). Daňové zvýhodnění na dítě se odečítá
ve stanovené výši přímo od vypočtené daně anebo v jednotlivých kalendářních měsících
u zaměstnancŧ od vypočtené zálohy na daň. Daňová úleva spočívá v tom, ţe vypočtená
daň (u zaměstnance měsíční záloha na daň) se sníţí o stanovenou částku daňového
zvýhodnění (slevu na dani). Aby poplatník daňového bonusu dosáhl, musí být
ekonomicky aktivní, tj. poplatník mŧţe daňový bonus uplatnit pouze v případě, ţe má
ve zdaňovacím období zdanitelné příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy,
nebo při zdanění měsíční mzdy alespoň ve výši poloviny minimální mzdy.
Druhým typem daňového opatření je odpočet na manţela či manţelku (sleva na
dani), kterou je moţné uplatnit na manţelku/manţela ţijící/ho s poplatníkem
v domácnosti. Podobným typem daňového bonusu je na Slovensku tzv. „nezdanitelná
část základu daně za manţelku“ - moţnost sníţit si částku, ze které se vypočítává daň
z příjmu.
11

www.mpsv.cz ze dne 26. 2. 2013
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Tabulka č. 5: Nezdanitelná část základu daně 2012 „za manţelku“
V případě, že je základ daně poplatníka =< 33.561,94 €
a příjmy manţelky jsou

tak nezdanitelná část na manţelku je

0

3.644,74 €

< 3.644,74 €

3.644,74 € - příjmy manţelky

>= 3.644,74 €

0

V případě, že je základ daně poplatníka > 36.561,94 €
a příjmy manţelky jsou

tak nezdanitelná část na manţelku je

0, t. j. nepobírala příjmy
> 0, t. j. pobírala příjmy

12.035,222 € - (základ daně poplatníka : 4)
12.035,222 € - (základ daně poplatníka : 4) –
příjmy manţelky

Zdroj: autorka dle http://www.finance.sk/dane/informacie/ako-vyplnit-danovepriznanie/nezdanitelne-casti/ ze dne 26. 3. 2013

7.2.2 Systém státního sociálního zabezpečení
Systém státního sociálního zabezpečení je zabezpečen třemi zdroji: sociálním
pojištěním, systémem státní sociální podpory a pomocí v hmotné nouzi.

Tabulka č. 6: Systém státního sociálního zabezpečení v ČR a SR ve vztahu
k harmonizaci pracovních a rodičovských rolí
Zdroj
ČR
SR
sociální pojištění
peněţitá pomoc v mateřství, mateřská dovolená,
ošetřovné
ošetřovné
systém státní sociální
přídavek na dítě, rodičovský přídavek na dítě,
podpory
příspěvek, příspěvek na
rodičovský příspěvek,
bydlení, porodné
příspěvek na bydlení,
porodné, příspěvek na
péči o dítě
pomoc v hmotné nouzi
poskytuje pomoc rodině,
zabezpečuje záchrannou
pokud rodina nemá
sociální síť; upravuje ji
dostatečné příjmy a její
Zákon č. 599/2003 Z. z.
celkové sociální a
o pomoci v hmotné nouzi
majetkové poměry
neumoţňují uspokojení
základních ţivotních potřeb
jejích členŧ; upravuje ji
Zákon č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi
Zdroj: autorka
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Sociální pojištění v České republice zahrnuje nemocenské pojištění (upraveno
Zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění) a základní dŧchodové pojištění
(upraveno Zákonem č. 155/1995 Sb., o dŧchodovém pojištění). Prostřednictvím
systému sociálního pojištění se občan (rodinný příslušník) zajišťuje pro případ budoucí
pojistné události jako je nemoc nebo mateřství. V těchto předvídatelných nepříznivých
sociálních situacích má nárok na dávky plynoucí z nemocenského pojištění: peněţitou
pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, ošetřovné. Na
Slovensku existuje Sociálna poisťovňa12, která od roku 1994 funguje jako veřejnoprávní
instituce

pověřená

nemocenským

pojištěním

a

dŧchodovým

zabezpečením.

Nemocenské pojištění je poskytováno v případě ztráty nebo sníţení příjmu z výdělečné
činnosti a na zabezpečení příjmu v dŧsledku dočasné pracovní neschopnosti, těhotenství
a mateřství.
Systém státní sociální podpory v České republice je upraven Zákonem
č.117/1995 Sb., o státní soc. podpoře, ve znění pozdějších předpisŧ. Jedná se o dávky,
poskytované osobám (rodinným příslušníkŧm) ve společensky uznaných sociálních
situacích, kdy stát skrze jejich vyplácení z části přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou
sociální situaci. Systém státních sociálních dávek na Slovensku je zajišťován skrz
Ministerstvo práce, sociální věcí a rodiny Slovenské republiky. Kaţdý typ dávky je
upraven vlastním zákonem např. příspěvek při narození dítěte Zákonem č. 235/1998 Z.
z. nebo rodičovská dávka Zákonem č. 571/2009 Z. z.
Pomoc v hmotné nouzi v České republice se poskytuje pomoc rodině, pokud
rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumoţňují
uspokojení základních ţivotních potřeb jejích členŧ a současně nemohou být tyto příjmy
z objektivních dŧvodŧ zvýšeny a nelehká ţivotní situace vyřešena vlastním přičiněním.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi zároveň napomáhá řešení některých nárazových
ţivotních situací, které nelze vyřešit jinak neţ okamţitou pomocí. Stejně tak na
Slovensku je, v rámci systému sociální ochrany, záchranná sociální síť zabezpečená
především prostřednictvím nástrojŧ pomoci v hmotné nouzi.

12

http://www.socpoist.sk/ ze dne 26. 3. 2013
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7.2.3 Shrnutí
Daňová opatření, jakoţto sleva od vypočtené dani, je uplatňována na vyţivované dítě
v Čechách ve výši 536 €; na Slovensku existuje tzv. daňový bonus, který činí 249,24 €
na jedno vyţivované dítě, ţijící s poplatníkem daně ve společné domácnosti. Druhým
typem daňových opatření, ve smyslu slevy, lze uplatnit na manţela nebo manţelku ţijící
s poplatníkem v domácnosti. V tomto opatření je v ČR limit pro moţnost vlastních
příjmŧ 2720 €, na Slovensku jsou příjmy odstupňovány, nicméně minimální částka pro
plné uplatnění bonusu je stanovena na 3644,74 €. Odpočet je pak v ČR stanoven na
994 €, na Slovensku maximálně 3644,74 €. Na Slovensku je pak dále rozlišeno daňové
zvýhodnění dle základu daně poplatníka.
Na základě zjištěných údajŧ lze konstatovat, ţe daňová opatření na podporu
rodin jsou v jednotlivých zemích rŧzně štědrá. Zatímco v ČR je sleva na vyţivované
dítě takměř 2 x vyšší, neţ na Slovensku, sleva na vyţivovaného manţela (manţelku) je
štědřejší, přes rŧzná finanční omezení co se výdělku týče, na Slovensku.
Systém státního sociálního zabezpečení je v obou zemích zabezpečen třemi
zdroji: sociálním pojištěním, systémem státní sociální podpory a pomocí v hmotné
nouzi. Ze sociálního pojištění se vyplácí ošetřovné a peněţitá pomoc v mateřství
(mateřská v SR); ze systému státní sociální podpory se vyplácí přídavek na dítě,
rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení a porodné (blíţe specifikováno v kapitole
7.3). Zákony o pomoci v hmotné nouzi tvoří systém sociální podpory rodin, kterým
majetkové poměry neumoţňují uspokojení základních ţivotních potřeb jejích členŧ.

7.3 Dávky poskytované ze sociálního pojištění a systému státní
sociální podpory
Systém státního sociálního zabezpečení poskytuje finanční podporu osobám (rodinným
příslušníkŧm), které se ocitají ve společensky uznaných sociálních situacích, kdy stát
skrze jejich vyplácení z části přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci.
V rámci sociálního pojištění jsou poskytovány dávky peněţitá pomoc v mateřství
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(PPM) a ošetřovné; v rámci systému státní sociální podpory jsou poskytovány
následující dávky: porodné, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na
bydlení a na Slovensku příspěvek na péči o dítě. Poskytování jednotlivých dávek je
legislativně upravené zákony, které stanovují podmínky nároku na jednotlivé dávky,
jejich výši, zpŧsob a postup při jejich vyplácení včetně ustanovení zaměřených na
minimalizování moţností neúčelného vyuţívaní finančních prostředníkŧ. V následující
kapitole jednotlivé dávky blíţe představím.

Graf č. 7:
Peněžité dávky nemocenského pojištění
v ČR a SR 2011 (v mil. €)
860

Celkem

381,44
300

PPM
Ošetřovné

107,2

ČR
SR

26
10,48

Ostatní dávky nemocenského
pojištění

534
263,76

Zdroj: autorka; Pramen: ČSÚ, SLOVSTAT

Graf č. 7 představuje vyplacené peněţité dávky nemocenského pojištění v ČR
a SR za rok 2011. Poměrově lze konstatovat, ţe na peněţitou pomoc v mateřství
i ošetřovné jsou v obou zemích vynakládány stejné prostředky.

7.3.1 Peněžitá pomoc v mateřství
Peněţitá pomoc v mateřství (dále PPM) je dávkou, nahrazující příjem a náleţí při
splnění stanovených podmínek pojištěnci, tzn. zaměstnancŧ a osobám samostatně
výdělečně činným (dále OSVČ).13 Na Slovensku, se obdobná dávka nazývá mateřská;
její vyplácení má na starost Slovenská poisťovňa SR14.
13
14

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/191/193/6062.html#obsah ze dne 25. 3. 2013
http://www.socpoist.sk/ ze dne 25. 3. 2013
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Tabulka č. 7: Peněţitá pomoc v mateřství v ČR a mateřská v SR
ČR
SR
Oprávněná osoba
Těhotná ţena, která porodila
Těhotná ţena, která porodila
a ostatní osoby uvedené
a ostatní osoby uvedené
v zákonu.
v zákonu.
Účel dávky
PPM nahrazuje příjem.
PPM nahrazuje příjem.
Podmínky nároku
Účast na nemocenském
Účast na nemocenském
pojištění – zaměstnanec,
pojištění – zaměstnanec,
případně OSVČ.
případně OSVČ.
Výše dávky
70 % DVZ
60 % DVZ
Doba poskytování 8. – 6. týden před očekávaným 6. týden před očekávaným
dnem porodu, a to po dobu 28
dnem porodu, a to po dobu 37
týdnŧ; 37 týdnů pokud se
týdnŧ; 43 týdnů pokud se
narodilo 2 a více dětí
narodilo 2 a více dětí
Zdroj: autorka

7.3.2 Ošetřovné (ošetřování nemocného člena rodiny, péče o dítě
ve věku do 10 let)
Ošetřovné je v České republice i na Slovensku zvláštní dávkou, vyplácenou, stejně jako
PPM, z nemocenského pojištění. Nárok na ni vzniká pro zaměstnance (muţe i ţenu),
který nemŧţe pracovat, poněvadţ musí15:

-

ošetřovat nemocné dítě mladší neţ 10 let;

-

pečovat o dítě mladší neţ 10 let z dŧvodu, ţe:
. dětské výchovné zařízení nebo škola byly uzavřeny z nařízení příslušného
orgánu;
. dítě nemŧţe být pro nařízenou karanténu v péči dětského výchovného
zařízení nebo docházet do školy a
. osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla nebo jí byla nařízena karanténa,
a proto nemŧţe o dítě pečovat.

15

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/191/193/6060.html#obsah ze dne 25. 3. 2013;
http://www.socpoist.sk/osetrovne/1294s ze dne 25. 3. 2013
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Tabulka č. 8: Ošetřovné
Oprávněná osoba
Účel dávky
Podmínky nároku

Výše dávky
Doba poskytování

ČR
Zaměstnanec; OSVČ
v případě, ţe si platí
nemocenské pojištění.
Náhrada mzdy při ošetřování
člena rodiny.
Péče o nemocného člena
domácnosti
péče o zdravé dítě do 10 let
při zákonem stanovených
podmínkách.
60 % DVZ
1.– 9. kalendářní den, 16
kalendářních dnů v případě
samoţivitelů.

SR
Zaměstnanec; OSVČ
v případě, ţe si platí
nemocenské pojištění.
Náhrada mzdy při ošetřování
člena rodiny.
Péče o nemocného člena
domácnosti
péče o zdravé dítě do 10 let
při zákonem stanovených
podmínkách.
55 % DVZ
1.-10. kalendářní den.

Zdroj: autorka

Graf č. 8:
Státní sociální dávky v ČR a SR 2011
(v mil. €)
Celkem
Příspěvek na bydlení
Příspěvek při narození dítěte
rodičovský příspěvek
Přídavek na dítě
Ostatní státní sociální dávky

834,22

1440

186
0
11,6
44,46
349,62
140
315,02
74,4
125,12

ČR
1028

SR

Zdroj: autorka; Pramen: ČSÚ, SLOVSTAT

Graf č. 8 představuje poskytnuté státní sociální dávky v ČR a SR za rok 2011.
Jsou zde zobrazeny jak celkové náklady, tak i jednotlivě rozepsané částky, které byly
vyplaceny za účelem proplacení určitého typu dávky. Největší část výdajŧ je vyplacena
za rodičovské příspěvky a přídavky na dítě, a to v obou zemích.
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7.3.3 Porodné (příspěvek při narození dítěte)
Jedná se o dávku, kterou stát v České republice přispívá rodině s nízkými příjmy
jednorázově na náklady související s narozením prvního ţivého dítěte. Pro poskytnutí
dávky je zkoumán příjem rodiny – nárok na porodné mají pouze rodiny, jejíţ příjem
v předchozím kalendářním období nepřesáhl 2,4násobek ţivotního minima („Životní
minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy
a ostatních základních osobních potřeb.“; je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb.,
o ţivotním a existenčním minimu, v platném znění16.). Porodné je vypláceno ve výši
13.000 Kč (520 €) na první ţivě narozené dítě; narodilo-li se s ním další ţivě narozené
dítě či děti, činí porodné 19.500 Kč (780 €)17.

Tabulka č. 9: Částky ţivotního minima v ČR v roce 2013 (za měsíc)
Pro jednotlivce

3.410 Kč

136 €

Pro první osobu v domácnosti

3.140 Kč

126 €

Pro druhou a další osobu v domácnosti, která není 2.830 Kč

113 €

nezaopatřeným dítětem pro nezaopatřené dítě ve věku
do 6 let

1.740 Kč

70 €

6 – 15 let

2.140 Kč

86 €

15 – 26 let (nezaopatřené)

2.450 Kč

98 €

Zdroj: autorka dle http://www.mpsv.cz/cs/11852 (ze dne 24. 2. 2013)

Na Slovensku se příjem rodiny netestuje - od 1. ledna 2009 je příspěvek při
narození dítěte na jedno dítě 151,37 €. Pokud se současně narodily dvě děti nebo víc
dětí a dvě z nich se doţily 28 dní, zvyšuje se příspěvek při narození dítěte o jednu
polovinu uvedené sumy na kaţdé dítě, které se doţilo 28 dní. Nárok na tento příspěvek
má matka, která porodila nebo otec dítěte ve vyjmenovaných případech.

16
17

http://www.mpsv.cz/cs/11852 ze dne 25. 3. 2013
http://www.mpsv.cz/cs/14470 ze dne 25. 3. 2013
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Tabulka č. 10: Částky ţivotního minima na Slovensku v roce 2013 platné od 1. 7.
2012 (za měsíc)
Pro jednu plnoletou fyzickou osobu

194,58 €

Pro další společně posuzovanou plnoletou fyzickou osobu

135,74 €

Pro nezaopatřené dítě nebo zaopatřené neplnoleté

88,82 €

Zdroj: autorka dle http://www.finance.sk/spravy/finance/92751-od-1-jula-dojde-k-zvyseniuzivotneho-minima/ ze dne 24. 3. 2013)

7.3.4 Rodičovský příspěvek
Tabulka č. 11: Rodičovský příspěvek
ČR
Oprávněná osoba;
Rodič nebo FO, kterému bylo
účel dávky.
dítě svěřeno do péče; řádně
pečující o dítě.
Doba poskytování
Aţ do 4 let věku dítěte.
Výše dávky
Dle zvolené doby
poskytování (kterou lze
kaţdé3 měsíce měnit);
celková suma 220.000 Kč.
Omezení návštěvou
Dítě mladší dvou let
dítěte v zařízení
v rozsahu nepřevyšujícím
zabezpečující péči
46 hodin v kalendářním
o dítě
měsíci.
Dítě předškolního věku 4
hodiny denně.
Moţnost pracovat
Ano – neomezeně.
v prŧběhu pobírání
dávky.
Zdroj: autorka

SR
Rodič nebo FO, kterému bylo
dítě svěřeno do péče; řádně
pečující o dítě.
Do 3 let věku dítěte.
199,60 €; v případě péče
o dvě a více dětí se částka
vţdy navyšuje o 25 %.
Není sledováno.

Ano - neomezeně.

7.3.5 Přídavek na dítě
Jedná se o základní, dlouhodobou, sociální dávku určenou pro rodiny s dětmi, která jim
pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výţivou nezaopatřených dětí.

58

Tabulka č. 12: Přídavek na dítě
Oprávněná osoba;
účel dávky.
Doba poskytování
Výše dávky

Zdroj
Univerzálnost

ČR
Dítě, které ţije v rodině, jejíţ
příjem nepřesáhne
2,4násobek ţivotního
minima.
Aţ do 26. roku věku dítěte.
do 6 let věku dítěte 20 €
6 – 15 let
24 €
15 – 26 let
28 €
Státní rozpočet.
Testování příjmu rodin –
nárok mají jen ty, jejichţ
příjem nedosáhne
2,4násobku ţivotního
minima.

SR
Rodič nebo FO, kterému bylo
dítě svěřeno do péče; řádně
pečující o dítě.
Aţ do 25. roku věku dítěte.
23,10 €
Státní rozpočet.
Dávka určena všem
rodinám.

Zdroj: autorka

7.3.6 Příspěvek na bydlení
V Čechách přispívá stát touto dávkou na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcŧm
s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu
přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliţe 30 % (v Praze 35 %) příjmŧ rodiny nestačí
k pokrytí nákladŧ na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmŧ rodiny je
niţší, neţ příslušné normativní náklady stanovené zákonem.18
Poskytování příspěvkŧ podléhá testování příjmŧ rodiny za kalendářní čtvrtletí.
Za příjem se povaţují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. „U příspěvků na
bydlení je okruh společně posuzovaných osob stanoven zcela jinak, než u ostatních
dávek státní sociální podpory. Společně jsou posuzovány všechny osoby, které jsou
v předmětném bytě hlášeny k trvalému pobytu – přitom není podstatné, zda všechny tyto
osoby žijí ve společné domácnosti.“19 Výplata příspěvku na bydlení je časově omezena
na 84 měsíce v období posledních 10 kalendářních let.20 Na Slovensku je výše příspěvku
na bydlení 55,80 € měsíčně pro jednoho občana v hmotné nouzi a 89,20 € měsíčně pro
občana v hmotné nouzi, která se s občanem v hmotné nouzi společně posuzuje.
18

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/191/195/6081.html#obsah ze dne 25. 3. 2013
ibid
20
http://www.mpsv.cz/cs/2#dsp ze dne 25. 3. 2013
19
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7.3.7 Příspěvek na péči o dítě
Příspěvek na péči o dítě je alternativní dávkou k rodičovskému příspěvku.
Poskytováním tohoto příspěvku stát přispívá rodiči nebo fyzické osobě, které je dítě
svěřené do péče, na úhradu výdajŧ vynaloţených na péči o dítě. Příspěvek je
poskytován rodiči, výdělečně činnému nebo studujícímu na střední nebo vysoké škole,
pokud je dítěti poskytnuta péče jinou fyzickou osobou s ţivnostenským oprávněním
nebo v předškolním zařízení v neziskové organizaci, nebo jinou fyzickou osobou bez
ţivnostenského oprávnění. Za výdělečnou činnost je povaţována taková činnost, která
zakládá účast na povinném dŧchodovém pojištění, denní studium na střední nebo
vysoké škole a pobíraní mateřských dávek na další dítě, nejdéle však do 6. týdnŧ ode
dne narození dítěte. Pobíráním příspěvku na péči o dítě zaniká nárok na rodičovský
příspěvek.21 Příspěvek je poskytován ve výši 230 € a při péči jinou osobou ve výši 41 €.
V České republice tato dávka neexistuje.

7.3.8 Shrnutí
Systémy státní sociální podpory vzešly v obou zemích ze stejného základu – společného
státu, který měl jednotný systém sociální podpory. Jak bude na následujících řádcích
patrno, ČR je ve vyplácení dávek státní sociální podpory štědřejší. Obě země
vynakládají na podporu rodin nemalé finanční prostředky – ČR 860 mil. €,
SR 381 mil. €. Státní sociální podporu vyplácí sledované země pomocí určitých dávek
tomu slouţících.
Z Grafu č. 8 vyplývá, ţe všeobecně je Slovensko štědřejší, co se vyplácení dávek
porodného (příspěvku při narození dítěte) a přídavku na dítě, týče. Naopak za rok 2011
nevyplatilo ţádné příspěvky na bydlení, na coţ ČR investovala 186 mil. €.

21

http://www.employment.gov.sk/prispevok-na-starostlivost-o-dieta.html ze dne 25. 3. 2013
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7.4 Opatření pracovněprávní povahy
Jednou z oblastí, kde mŧţe zaměstnavatel realizovat flexibilní opatření na podporu
slaďování rodinných a pracovních rolí zaměstnance, je oblast organizace a podmínek
výkonu práce, včetně organizace času stráveného v práci. Vytváření variabilních forem
práce a úprava pracovní doby ve smyslu zvýšení její flexibility jsou ţádoucí. Dle
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky „je předpokladem lepší
slučitelnosti profesních a rodinných rolí zejména existence opatření pracovněprávní
povahy. V souvislosti s těhotenstvím, porodem a následnou péčí o dítě existuje v České
republice řada opatření směřujících ke zvýšené ochraně a zvýhodnění žen-matek
a mužů-otců v pracovněprávních vztazích.“22 Cílem níţe uvedených návrhŧ není jen
uspokojování potřeb zaměstnancŧ, ale i zaměstnavatelŧ. Její šíření a zvyšování
povědomí o těchto moţnostech, lze uplatňovat na příkladech dobré praxe těch, kteří tyto
formy úvazkŧ vyuţívají.

Obrázek č. 3: Uspořádání pracovní doby ţen ve věku 15 – 64 let v pozici
zaměstnance podle věku nejmladšího dítěte v ČR a v SR v roce 2010 (v %)

Zdroj: ČSÚ: Moţnosti slaďování pracovního a rodinného ţivota v České republice (2011)

Dle ČSÚ převaţuje v ČR nadále model, kdy má většina zaměstnancŧ pevně
daný začátek a konec pracovní doby. Celkově činí tento model 72,5 %. Naopak stále
menšinová moţnost je vyuţití pruţné pracovní doby 10,3 %. Alternativní pracovní
úvazky nemohou vyuţívat v ČR ani ţeny starající se o dítě do 15 let v domácnosti.
Ačkoliv se v ČR alespoň částečně vychází vstříc ohledně úpravy pracovní doby mladým

22

http://www.mpsv.cz/cs/14472 ze dne 2. 3. 2013
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matkám, v SR tomu tak není – převládá model pevně daného začátku a konce pracovní
doby, nabídka zaměstnání s pruţnou pracovní dobou je takměř zanedbatelná.

7.4.1 Úprava pracovní doby
Ust. § 241 odst. 1 a zejména odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění
pozdějších předpisŧ (dále jen „zákoník práce“), stanoví, ţe: „zaměstnavatel je
povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců/zaměstnankyň do směn též k potřebám
zaměstnankyň nebo zaměstnanců pečujících o děti. Požádá-li zaměstnankyně nebo
zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let nebo těhotná zaměstnankyně o kratší
pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je
zaměstnavatel povinen vyhovět jejich žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Zaměstnavatel je přitom povinen vytvářet takové podmínky, aby takovým žádostem
mohlo být vyhověno.“ Ust. § 80 zákoníku práce potom stanoví, ţe: „mzda nebo plat,
které zaměstnankyním/zaměstnancům přísluší při kratší pracovní době, odpovídají této
kratší pracovní době.“

7.4.2 Pružná pracovní doba
Jedná se o jednu z forem uplatnění flexibility v zaměstnání, kterou lze vyuţít jen na
některých typech pracovišť resp. pouze u některých zaměstnavatelŧ. Při uplatňování
pruţné pracovní doby si zaměstnanec volí sám začátek, popřípadě i konec pracovní
doby v jednotlivých dnech v rámci časových úsekŧ stanovených zaměstnavatelem. Mezi
tyto dva časové úseky stanovené zaměstnavatelem je vloţen časový úsek, v němţ je
zaměstnanec povinen být na svém pracovišti.

7.4.3 Flexibilní formy zaměstnání
Jedná se o takovou formu pracovní doby, kdy zaměstnanec odpracuje méně, neţ 40
hodin týdně, napracuje nanejvýš polovinu těchto hodin. V některých zemích řeší touto
formou práce vysokou nezaměstnanost. V současnosti však na částečný úvazek pracují
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mladí lidé, kteří kombinují práci se studiem, starší lidé plánující odchod do dŧchodu
nebo právě ţeny, které chtějí sladit své zaměstnání s péčí o dítě. (Hašková 2002),
Šipikal 2007)
„V České republice je míra využívání práce na částečný úvazek ve srovnání
s většinou členských států EU z řady důvodů velmi nízká, a to navzdory úpravě
obsažené v Zákoníku práce, která ji umožňuje, a deklarovanému zájmu rodičů o tuto
formu úpravy pracovní doby.“ (Prorodinný balíček 2008: 33) Dle Eurostatu23, bylo
v roce 2011, v celé EU, 19,5 % lidí zaměstnaných na částečný úvazek, porovnáním
v České republice se jednalo o pouhých 5,5 % a na Slovensku o 4,1 % (viz graf č. 9).

Graf č. 9: Práce na částečný úvazek 2011 (% z celkové zaměstnanosti)
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Zdroj: autorka; Pramen: EUROSTAT

Na budoucnost flexibilních forem zaměstnání upozorňuje Koncepce: „Za účelem
udržení profesní kvalifikace rodičů pečujících o malé děti a snadnějšího návratu na trh
práce
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k odbourání překážek bránících rozšíření flexibilních forem práce a využívání práce na
částečný úvazek.“ (Koncepce 2008:19) Skloubení péče o dítě se zaměstnáním na plný
pracovní úvazek je pro zaměstnance velmi obtíţné, proto má podpora kratších úvazkŧ
u této skupiny osob své opodstatnění.

23

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home ze dne 2. 3. 2013
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Graf č. 10: Práce na částečný úvazek 2011 dle pohlaví (% z celkové zaměstnanosti)
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Zdroj: autorka; Pramen: EUROSTAT

7.4.4 Další možnosti úvazků
Mezi moderní typy pracovních úvazkŧ lze zařadit job sharing – tedy programy sdílení
práce, pro které bývá typické, ţe se o jedno pracovní místo dělí více zaměstnancŧ
pracujících na zkrácený úvazek. Další formou úvazku je job splitting – kde se podobně
jako u job sparing o práci dělí více lidí s tím rozdílem, ţe kaţdý si zodpovídá jen za jím
přidělené úkoly. V neposlední řadě lze do této skupiny zařadit i teleworking, jedná se
např. o práci doma s výpočetní nebo telekomunikační technikou. Jedná se o speciální
druh práce, který si pochvalují především zaměstnanci – je zde moţnost pracovat
v čase, který jim nejvíce vyhovuje, odpadá kaţdodenní docházení nebo dojíţdění do
práce. Je to jedna z forem, která rozšiřuje moţnosti uplatnění se na trhu práce pro
znevýhodněné skupiny, především rodiče s malými dětmi. (Hašková 2002, Šipikal
2007)

7.4.5 Shrnutí
Jednou z oblastí, kde mohou rodinné politiky aplikovat své cíle v oblasti slučování
rodinných a pracovních rolí, jsou opatření pracovněprávní povahy. V těchto opatřeních
je pak poţadována flexibilita ze strany zaměstnavatelŧ, kteří podpoří moţnost skloubení
dvou zdárně protichŧdných rolí, kterými si rodiče malých dětí prochází. Jak však grafy
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v kapitolách naznačují, aţ 70 % českých zaměstnancŧ a přibliţně 80 % slovenských
zaměstnancŧ má pevně daný začátek a konec pracovní doby, coţ rozhodně flexibilitu
trhu práce neprokazuje. Zaměstnanci v ČR – konkrétně 10 % má moţnost vyuţít
pruţnou pracovní dobu, na Slovensku mají tuto moţnost necelá 3 %.
Jednou z dalších moţností, jak lze zkombinovat pracovní ţivot s osobním, je
vyuţití částečného úvazku – v celé EU pracovalo na tento úvazek v roce 2011 necelých
20 % zaměstnancŧ. V ČR se jednalo o pouhých 5,5 % a na Slovensku 4,5 %, coţ opět
dokazuje, ţe nabídka trhu práce ve sledovaných zemí nenabízí dostatečné moţnosti pro
sladění rodinných a profesních rolí.

7.5 Služby zabezpečující péči o děti
Zajištění sluţeb zabezpečující péči o děti představuje významnou podmínku pro
slučitelnost práce a rodiny a hraje dŧleţitou roli v procesu výchovy a vzdělávání dětí
zejména předškolního věku. Země si proto kladou za cíl zvyšovat nedostatečnou
kapacitu a rozvíjet variabilitu dostupných sluţeb, a to s dŧrazem na zajištění vysoké
kvality jejich poskytování. Vysoká kvalita je zajištěna, pokud při poskytování těchto
sluţeb dochází k všestrannému sociálnímu, psychickému, fyzickému a rozumovému
rozvoji kaţdého dítěte. „Z výše uvedených důvodů je v České republice preferována
individuální péče. S ohledem na zdraví dítěte a poznatky sociální pediatrie a dětské
psychologie je přitom nadále zvláště podporována rodičovská péče pro děti do 3 let
věku.“ (Prorodinný balíček 2008)

7.5.1 Služby péče pro děti do tří let věku
V České republice jsou sluţby péče o děti do tří let věku poskytovány v jeslích, dále pak
v zařízeních provozovaných v reţimu zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském
podnikání. Sluţby typu "baby-sitting" jsou také převáţně poskytovány v rámci zákona
č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání.
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Mezi sluţby péče pro děti do tří let věku řadíme jesle. Ke sniţování počtu míst
v jeslích začalo v České republice docházet jiţ v osmdesátých letech za účelem
zkvalitnění péče o děti do tří let. Od konce osmdesátých let začaly počty zařízení klesat
rapidně – dŧvodem byla změna hodnotové orientace rodičŧ, pokles porodnosti nebo
prodlouţení délky rodičovské dovolené. V prŧběhu 90. letech došlo k významnému
poklesu počtu těchto zařízení z 1043 v roce 1991 na 46 zařízení v roce 2011. Zřizovateli
jeslí jsou dnes nejčastěji obce, které je zřizují zcela podle svého uváţení a potřeb území.
Vzhledem k tomu, ţe péče v jeslích je hrazena z rozpočtu zřizovatele, je zcela na něm,
jaké stanoví za pobyt dětí v jeslích poplatky, tzn. péče v nich je poskytována za plnou
nebo částečnou úhradu klienty. Poplatky v jeslích se velmi liší, zpravidla se pohybují
ve výši 800 - 4.500 Kč za měsíc. S účinností ode dne 1. 4. 2012 je v platnosti zákon
č. 372/2011 Sb., o zdravotních sluţbách a podmínkách jejich poskytování. V souladu
s tímto zákonem jiţ jesle nepatří mezi zdravotnická zařízení. Cílem této legislativní
úpravy byla skutečnost, ţe péči o všestranný rozvoj zdravých dětí do 3 let věku není
třeba poskytovat v reţimu zdravotnického zařízení.24
Jeslí je na Slovensku dle odhadŧ málo, soukromé pečovatelky si mohou dovolit
jen rodiny s nadstandardními příjmy. Mateřské školy sice mohou přijímat i dvouroční
děti, pro nedostatek kapacit však upřednostňují děti starší. Situace je podobná na celém
Slovensku. Bohatší domácnosti si profesionální péči mohou zaplatit, samozřejmě
v případě, ţe ve městě či obci taková moţnost vŧbec existuje. Není výjimkou, ţe rodiče
vozí děti i do sousedních měst. Počet jeslí kontinuálně klesá, a to nejen vlivem niţší
porodnosti – přispěly k tomu i omezené rozpočty obcí, které se spolu s rodiči podílí na
nákladech či krach podnikŧ, bývalých zřizovatelŧ jeslí. Rodiče platí za jesle podle
rozpočtu města či obce. Jejich příspěvky mají podobu měsíčního paušálu. V mnohých
případech platí rodiny s niţšími příjmy méně jak bohatí. Obecní jesle vyjdou měsíčně
od 40 € výše. Soukromá zařízení si za péči o dítě účtují zhruba dvakrát víc jak obce. Za
víc peněz nabízejí více sluţeb – širší servis, takměř ţádné věkové omezení a flexibilní
otvírací dobu.
Většina jeslí na Slovensku je obecních. Jesle nespadají pod ţádné ministerstvo,
a to uţ od roku 1991. Neexistuje ţádná kompletní statistika. Jesle jsou originální
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kompetencí obcí, stát na ně nepřispívá ani korunou – na rozdíl od mateřských škol. Děti
od dvou do šesti let mŧţou navštěvovat mateřskou školu. Mateřská škola je upravována
Zákonem č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov
a patří mezi výchovně-vzdělávací zařízení. Místo v nich dětem však zákon negarantuje.
Soukromé sluţby se rozvíjejí především ve větších městech s vyššími mzdami.
Někde dokáţou poptávku uspokojit, v mnohých případech však evidují více
nevyřízených ţádostí jak volných míst. Největší zájem je v regiónech s nízkou
nezaměstnaností a lepšími pracovními příleţitostmi.

Obrázek č. 4: Postrádání sluţeb organizace péče o děti u ţen ve věku 15 – 64 let
s vlivem na pracovní aktivitu dle věku nejmladšího dítěte v roce 2010 v ČR ( v tis.)

Zdroj: ČSÚ: Moţnosti slaďování pracovního a rodinného ţivota v České republice (2011)

Dle ČSÚ má v ČR nedostatečná moţnost sluţeb organizace péče o děti relativně
nízký vliv na pracovní aktivitu ţen ve věku 15-64 let. Nejvíce jsou ovlivněny na trhu
práce nedostatečnými sluţbami ţeny s nejmladším dítětem ve věku 0-2 roky (11,4 %).
Ukazuje se, ţe pokud je nabídka sluţeb nedostatečná, tak právě u organizované péče
o děti v nejmenším věku. Tento fakt mŧţe být spojen se zaţitými společenskými
konvencemi, kdy se předpokládá, ţe matka zŧstává s dítětem v tomto věku doma. Méně
jsou jiţ ovlivněny na trhu práce nedostatečnými moţnostmi organizace péče o děti ţeny
ţijící s nejmladším dítětem ve věku 3-5 let.

7.5.2 Služby péče pro děti předškolního věku
Péče o děti zpravidla starších 3 let je v ČR zabezpečena prostřednictvím sítě finančně
dostupných mateřských škol, zřizovanými obcemi, které jsou hojně vyuţívány, nicméně
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momentálně, jich je nedostatečný počet. „Mezi lety 1989/1990 a 2005/2006 poklesl
počet mateřských škol o 2618, tj. o 36 %. Celkový pokles nemůže být vnímán negativně
– v důsledku poklesu počtu dětí o 33 %, došlo k redukci počtu míst ve školkách.“
(Prorodinný balíček 2008:23) Momentálně nedostatečná kapacita těchto zařízení péče
o předškolní děti od 3 let věku by měla být bezodkladně řešena. Zřizovatelé zařízení
ovšem nevnímají tento problém jako nutný k řešení. Vzhledem k pŧsobnosti zřizovatelŧ
při zřizování zařízení péče o děti a podmínek jejich fungování, má vláda jen omezené
moţnosti k řešení situace v této oblasti.

Tabulka č. 13: Mateřské školy v roce 2006 a 2012 v České republice
Typ mateřské
školy dle
zřizovatele
Veřejná
Soukromá
Církevní
Celkem

Počet MŠ

Zapsaných dětí

Počet dětí/MŠ

2006

2012

2006

2012

2006

2012

4.720

4.778

281.377

345.746

59,6

72,4

73

194

3.194

6.967

43,8

43,8

22
4.815

39
5.011

848

1.627

38,5

41,7

285.419

354.340

59,3

70,7

Zdroj: autorka; Pramen: MŠMT

První skupinou jsou mateřské školy zřízené státem, obcí, krajem, svazkem obcí,
které jsou regulovány školským zákonem č. 561/2004 Sb.. Podrobnosti o podmínkách
provozu mateřské školy jsou stanoveny vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem,
obcí nebo svazkem obcí se poskytuje bezúplatně.
Další skupinou jsou mateřské školy "soukromé", tj. zřízené církevními
právnickými osobami či jinými právnickými osobami a firmami nebo např. vysokými
školami, jejichţ předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských sluţeb
podle školského zákona. Jsou regulovány školským zákonem č. 561/2004 Sb.
Vzdělávání se v těchto zařízeních se poskytuje za úplatu, její výši stanoví zřizovatel.

68

Tabulka č. 14: Mateřské školy v roce 2006 a 2012 na Slovensku
Typ mateřské

Počet MŠ

školy dle

Zapsaných dětí

Počet dětí/MŠ

2006

2012

2006

2012

2006

2012

2.849

2.724

136.514

142.816

47,9

52,4

Soukromá

49

75

1.545

3.281

31,5

43,7

Církevní

39

62

1.955

3.414

50,1

55

Celkem

2.937

2.861

140.014

149.511

47,7

52,25

zřizovatele
Obecní

Zdroj: autorka; Pramen: ÚSPŠ

Řadíme sem i soukromá zařízení provozovaná v reţimu zákona č. 455/1991 Sb.,
o ţivnostenském

podnikání,

která

neposkytují

rekreačně-vzdělávací

činnosti

realizovanou v rámci výchovy a vzdělávání ve školách, předškolních a školských
zařízeních zařazených do sítě škol – jedná se o volnou ţivnost, obor činnosti
č. 72 "Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzŧ, školení, včetně lektorské
činnosti". Obsahová náplň tohoto oboru činnosti je zejména specifikována jako výchova
dětí nad tři roky věku v předškolních zařízeních, výuka v soukromých školách
a zařízeních slouţících odbornému vzdělávání, pokud tato nejsou zařazena do sítě škol,
školských a předškolních zařízení. Poplatek za sluţbu je stanoven na komerční bázi
jejím poskytovatelem.
Za účelem rozšíření nabídky sluţeb péče o děti, navrhuje Koncepce (2008)
legislativní zakotvení úpravy nové sluţby péče o děti poskytované na nekomerčním
základě „Miniškolka“. Jedná se o sluţbu, která v zásadě koresponduje s návrhem
v oblasti ţivnostenského podnikání s tím, ţe v tomto případě se nejedná o sluţbu
poskytovanou na komerční bázi provozovanou za účelem zisku, ale nejčastěji
poskytovanou zaměstnavatelem rodiče na pracovišti rodiče nebo jiném vhodném
a dostupném místě. „Miniškolka je službou péče o děti, která není provozována za
účelem zisku. Zřizuje se nejvýše pro 4 děti ve věku od 6 měsíců do 7 let. V jednom
časovém okamžiku může být v miniškolce pečováno nejvýše o 4 děti. V rámci jednoho
místa pak lze zřídit více miniškolek.“ (Prorodinný balíček 2008:73)
V návaznosti na návrh miniškolek, navrhuje Koncepce (2008) motivovat
zaměstnavatele - daňově zvýhodnit ty, kteří zřizují a poskytují sluţby péče o děti
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zaměstnancŧ. S tímto krokem se „očekávají náklady vzniklé v souvislosti s daňovými
úlevami pro zaměstnavatele zřizujícími uvedené typy péče o děti svých zaměstnanců.
Tyto náklady by nicméně měly být kompenzovány zapojením rodičů, především matek
s dětmi, na trhu práce coby daňových poplatníků a plátců sociálního a zdravotního
pojištění.“ (Prorodinný balíček 2008:83)

7.5.3 Shrnutí
Zajištění sluţeb zabezpečující péči o děti představuje významnou podmínku pro
slučitelnost práce a rodiny. Země si proto kladou za cíl zajistit dostatečnou kapacitu
těchto zařízení, jeslí a mateřských škol. Počet těchto zařízení postupně, s klesající
porodností v 90. letech začal jejich počet rapidně upadat, a to v obou zemích. Mateřské
školy se však potýkají s podobným problémem jako jesle. V letech 2006 – 2012 jejich
počet klesl aţ o polovinu, přitom počet zapsaných dětí se zvýšil. Východiskem pro tyto
situace je pak například vyuţití soukromých miniškolek či soukromých pečovatelek –
vyuţití těchto sluţeb však závisí na příjmech rodin.
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Závěr
Cílem diplomové práce Politiky podporující slučování rodinných a profesních rolí v ČR
a SR byla analýza zvolených zemí a jejich koncepcí, resp. realizací rodinných politik se
zaměřením na schémata podporující slaďování rodinných a profesních rolí. Na základě
provedené analýzy jsem zhodnotila výsledky politik v obou zemích, a to dle zvolených
oblastí – národních dokumentŧ v oblasti rodinné politiky, finanční podpory rodin, dávek
poskytovaných ze systému státního sociálního pojištění a systému státního sociálního
zabezpečení, opatření pracovněprávní povahy a sluţeb zabezpečujících péči o děti.
Národní dokumenty a další koncepce zabývající se danou problematikou
ve zkoumaných zemí, nepředstavují ţádné větší odlišnosti. Obě koncepce si jsou
vědomy nástrah a aktuálního dění, kterému zkoumané země čelí a navrhují pro ně určitá
opatření. Cíle koncepcí se prakticky neliší, jedná se o obecné cíle rodinných politik;
menší odlišnosti lze spatřovat v navrhovaných nástrojích harmonizace. Podařilo se mi
specifikovat hlavní faktory, které vysvětlují vyskytující se rozdíly mezi zeměmi.
Zařadila jsem mezi ně role nadnárodních organizací, národní politiku, fungování
ekonomiky a podmínky trhu práce, historický kontext rodinných politik a tradice
a hodnoty ve společnosti.
Nadnárodní organizace - Evropské unie hraje jako faktor svou roli jen do určité
míry - ovlivňuje politiky harmonizace, a to na úrovni jednotlivých národních koncepcí,
které tímto zpŧsobem sjednocuje, avšak na realizaci politik harmonizace v praxi nemá
ţádný vliv – v této oblasti ještě nedosahuje takového vlivu, aby se stávající situace
změnila. Jednotlivé národní politiky uţ mohou být faktory, které politiku harmonizace
mohou ovlivnit. V našich ani slovenských podmínkách se tak však neděje. Většina
navrhovaných řešení zŧstává jen v koncepcích. Fungování ekonomiky a podmínky trhu
práce se jiţ mezi sledovanými zeměmi liší – dle EUROSTATU byla v roce 2011
v České republice nezaměstnanost ţen 7,9 %, na Slovensku dokonce 13,6 %. Nabídka
prací na částečný úvazek je v obou zemích nedostatečná. Hrubý domácí produkt byl
v roce 2011 v Čechách 1,7 %, naopak na Slovensku 3,3 %. Obě země však vynakládají
na podporu rodin okolo 2,5 % HDP. Historický kontext rodinných politik nemá na
podobu politik harmonizace vliv – obě země sdílí společnou historii. Tradice a hodnoty
ve společnosti se však ve sledovaných zemích liší. Rodina a tradiční rodinné chování
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má větší význam na Slovensku. Je to dáno především vyšší religiozitou obyvatelstva.
Politiku harmonizace tak ve srovnání sledovaných zemích ovlivňuje fungování
ekonomiky a podmínky trhu práce tradic a hodnot ve společnosti.
Ne všechna opatření politik harmonizace se daří reálně naplňovat: podíl muţŧ na
mateřské dovolené se v České ani Slovenské republice nedaří navyšovat, přestoţe je
tento jev uveden v koncepcích jako cíl slučování rodinných a profesních rolí. Dle
výzkumu Kuchařové (2012:3) „projevilo ochotu zůstat s dětmi na rodičovské 54 % otců
malých dětí, v ČR jen 40 % a od svých partnerů to očekávalo jen 35 % žen.“ V případě
Slovenska upozorňuje Porubänová (2011) na absenci aktuálních, reprezentativních
údajŧ o postojích, preferencích populace a nedostatek relevantních poznatkŧ
o skutečném stavu v oblasti organizace práce.
Finanční pomoc rodinám se v České republice i na Slovensku odehrává
ve dvou rovinách, a to v oblasti daňových opatření a v oblasti systému sociálního
zabezpečení. V této oblasti si jsou sledované země velmi podobné. Systémy státní
sociální podpory se v obou zemích neliší, tedy co se struktury a podobnosti dávek týká.
V obou zemích jsou na státní sociální podporu vynakládány nemalé prostředky. Nejen
provedená analýza, ale i Kuchařová (2011) uvádí, ţe v systému rodinných dávek
a daňových úlev je štědřejší Česká republika. Na Slovensku jsou však tím spíš rodiče
malých dětí motivovány k ekonomické aktivitě. Dle Potŧčka a Radičové (1998) pramení
slovenská forma resp. výše státní sociální podpory ještě z 90. let, kdy byla v zemi
nepříliš příznivá ekonomické situace.
Jednou ze zkoumaných oblastí byla opatření pracovněprávní povahy.

Jak

komparace ukázala, většina zaměstnaných lidí má pevně stanovený začátek a konec
pracovní doby, coţ se vylučuje s lepší moţností sladění rodičovských a pracovních rolí.
Jak uvádí Kuchařová (2011) pracovní podmínky jsou pro zaměstnance na Slovensku
převáţně méně příznivé pro kombinaci profesních a rodinných rolí. V porovnání
s jinými evropskými zeměmi lze konstatovat, ţe se v ČR a na Slovensku objevuje jen
malé procento zkrácených úvazkŧ, přičemţ na Slovensku mnohokrát méně, neţ v ČR.
Výzkum Kuchařové (2011:5) uvádí, ţe „země střední a východní Evropy bývají
hodnoceny souhrnně jako společnosti, v nichž zaměstnavatelé nejsou příliš vstřícní
k rodinným potřebám svých zaměstnanců. Méně často vytvářejí flexibilní pracovní
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režimy a nabízejí méně benefitů ve prospěch zaměstnanců s malými dětmi.“ Sokačová
(2011:3) upozorňuje na další aspekt, a to na nerespektování zákonných ustanovení
ze strany zaměstnavatelŧ – „zaměstnavatelé předpokládají, že ženy – matky spolu
s odchodem na mateřskou dovolenou odcházejí také z firmy a po návratu z rodičovské
s nimi už fakticky příliš nepočítají, i když ze zákona by měli nabídnout pracovní pozici
odpovídající pracovní smlouvě.“ Rodinná a mateřská role je ze strany zaměstnavatelŧ
stereotypně povaţovaná za překáţku špičkového výkonu ţeny v zaměstnání. Neochota
zaměstnavatelŧ o změnu organizace práce v oblasti zohlednění osobní a rodinné situace
zaměstnance mŧţe pramenit i z nedostatečných vědomostí o výhodách těchto modelŧ
organizace práce, z obav o vyšší nároky na provozní podmínky, administrativní
náročnost a dalších. (Porubänová 2011)
Zajištění sluţeb zabezpečující péči o děti představuje významnou podmínku pro
slučitelnost práce a rodiny a měla by být ideálně flexibilně provázána s trhem práce.
Země si proto kladou za cíl zajistit dostatečnou kapacitu těchto zařízení. Nabídka
takových sluţeb představuje jeden ze základních předpokladŧ návratu ţen resp. muţŧ
po rodičovské dovolené na trh práce. Sokačová (2011) upozorňuje, ţe v ČR je
ve sluţbách zásadní nedostatek – je zde kolem 30 veřejných jeslí; vedle toho pak
fungují soukromé jesle či soukromé miniškolky – jejich problémem je však finanční
náročnost. Poptávka po sluţbách však spíše odráţí tradiční preference forem péče o děti
– matky preferují osobní péči minimálně do 3 let dítěte, aţ potom se shánějí po těchto
typech sluţeb. „Během rodičovské dovolené si 34 % Češek a 29 % Slovenek přivydělalo,
vždy spíš výjimečně; v obou případech jen 6 % matek mělo trvalejší zaměstnání,
většinou krátkodobé.“ (Kuchařová 2012:5)
Dŧleţitým aspektem v oblasti harmonizace v českém i slovenském prostředí jsou
stále silné genderové stereotypy vztahující se k mateřství a otcovství – za nejvhodnější
péči se povaţuje, kdyţ ţena zŧstane doma s dítětem do 3 let. Muţi na rodičovské
dovolené tvoří v ČR pouhé 1 %, na Slovensku je to něco okolo 2 %. To, co země
odlišuje, jsou spíše vnější faktory, které nelze nějakým zpŧsobem zhodnotit
a uvést míru, do které se tyto faktory mohou jednotlivých jednání dotýkat – „českou
i slovenskou populaci podle výzkumů spojuje jejich genderově konzervativní postoj
k dělbě práce mezi muži a ženami a také nízká důvěra v možnosti kombinování mateřství
a výdělečné činnosti.“ (Hašková 2010 in Svobodová, Šťastná 2010:2)
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Historicky patřilo Slovensko k mnohem konzervativnější zemi, ve srovnání
s Českem, a to díky větší religiozitě obyvatelstva. To se odráţelo i v tom, jak společnost
nazírala na postavení ţen. Určitou změnu lze pozorovat u mladých Slovákŧ, a to v tom,
ţe se jejich postoje mění liberálnějším směrem. V dnešní době lze u mladých Slovenek
cítit chuť dokázat, ţe patří mezi mladé „Evropanky“ a ţe pokud se chtějí uplatnit
srovnatelně s muţi, musí být „opravdu dobré“. (Tuček 2003)
Komparativní analýzou pěti zvolených oblastí tedy docházím ke zjištění, ţe byť
někteří autoři např. Inglot (2008), Mitchell (2009) nebo Potŧček (1997) naznačují, ţe po
rozdělení Československa došlo v některých oblastech k odlišnému vývoji WS
samostatných státŧ, rozdíly mezi Českou a Slovenskou republikou v oblasti realizace
politik harmonizace nejsou tak markantní. Samotné koncepce jsou díky evropeizaci
ovlivněny přístupem rodinné politiky Evropské unie, jejíţ jsou obě země členem, avšak
realizace harmonizace rodinných a profesních rolí uţ je na státech samotných. Pokud se
nějaké rozdílnosti mezi zeměmi objeví (např. ve finanční podpoře viz Mitchell (2009)),
v jiné oblasti si země role vymění a proto nelze konstatovat, ţe by se země od sebe
nějakým významným zpŧsobem lišily, tedy alespoň v otázce politik harmonizace
rodinných a profesních rolí.
Pro zlepšení stavu v politikách harmonizace pracovních a rodičovských rolí je
zapotřebí podporovat: aktivní otcovství – zvýšit podíl zaměstnancŧ muţŧ na rodičovské
dovolené nebo moţnost úpravy pracovní doby z dŧvodu rodičovských povinností;
společenskou odpovědnost firem – ve smyslu nastavení pracovního prostředí
a podmínek pro zaměstnance a spolupráci všech aktérŧ na státní, regionální a místní
úrovni, kteří mají co dočinění s prorodinnou politikou. (Porubänová 2011)
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Přídavek na dítě
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69
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Resumé
Moţnost sladit rodinné a profesní povinnosti je dnes, především díky posunŧm
v hodnotových orientacích společnosti, velmi aktuální otázkou. Diplomová práce
Politiky podporující slučování rodinných a profesních rolí v ČR a SR se zabývá otázkou
harmonizace v několika zvolených oblastech v obou sledovaných zemích, a to za
pomocí komparativního přístupu. Diplomová práce přináší nový směr pohledu
- chápání politiky harmonizace pracovních a rodičovských rolí v ČR a SR v kontextu
budování Welfare State, historickém přístupu Tomasze Inglota a procesu evropeizace.
Hlavním závěrem práce je, ţe ačkoliv se Česká a Slovenská republika začaly jedna od
druhé ve vývoji Welfare State odlišovat, tak v oblasti samotné realizace politik
harmonizace rodinných a profesních rolí nelze mezi zkoumanými zeměmi spatřovat
zvláštní rozdíly.
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Summary
The possibility of harmonization of family and work roles is today, mainly due to shifts
in value orientations in the society, the actual issue. The diploma thesis Policies
supporting family and work roles in the Czech and Slovak Republic deals with the
question of harmonization in several selected areas in both countries, using
a comparative approach. The diploma thesis introduces a new perspective of
understanding the policy of work and parental roles harmonization in the Czech and
Slovak Republic in the context of establishing the Welfare State, the Tomasz Inglot´s
historical approach and on the process of Europeanization. The main conclusion of the
thesis is, although the Czech and Slovak Republic started one from another in the
development of the Welfare State differ, there are no specific differences in the actual
implementation of policies of family and work roles harmonization between the
examined countries.
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