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ÚVOD 

Vyčlenění rodinné politiky jako samostatné politiky z rámce sociálního 

zabezpečení vzniklo jako potřeba povzbuzení mladých fertilních párů k plození 

potomků. Stále klesající úhrnná míra plodnosti je spojována s negativními důsledky pro 

stát. Ekonomové varují před problémy spojené se současným systémem důchodového, 

sociálního a zdravotního pojištění, zejména s principem průběžného financování, kdy se 

stát bude potýkat s nedostatkem ekonomicky aktivních obyvatel pro pokrytí potřebných 

nákladů. Nesporným faktem je, že stárnutí populace a zvyšování průměrné délky života 

s sebou nese zvýšené ekonomické náklady na sociální zabezpečení a zdravotní péči. Je 

tedy v zájmu státu podporovat přirozenou reprodukci obyvatelstva a zajistit tak dostatek 

ekonomicky aktivních obyvatel, kteří se solidárně budou na financování podílet.  

Otázka podpory rodin s dětmi však v současnosti zahrnuje mnohem více než jen 

propopulační politiku, která dříve byla zaměřena jen na finanční kompenzaci rodině 

spojenou s narozením dítěte. Narození dítěte jakožto sociální událost je spojena se 

zvýšením finančních nákladů na provoz domácnosti, ale zároveň většinou vede 

k absenci příjmu jednoho člena domácnosti (častěji matky dítěte), což následně vede ke 

snížení životní úrovně rodiny. Ekonomické nástroje rodinné politiky mají tento 

negativní jev vyvažovat a zabránit tak případnému hmotnému strádání rodin s dětmi. 

Avšak v dnešní době, kdy se již opustil patriarchální model otce - živitele a rodina je 

zvyklá i na druhý příjem k zajištění základních potřeb, souvisí s rodinnou politikou 

i politika zaměstnanosti žen. A to především při vytváření vhodných podmínek pro 

rodiče malých dětí tak, aby bylo možno co nejlépe sladit rodinný život s pracovním. 

S tím je úzce spojena otázka dostupnosti kvalitní institucionální péče pro zajištění 

denního hlídání dětí během pracovní doby rodičů. S rodinnou politikou je dále úzce 

spojena otázka genderové rovnosti, kdy ženy jsou v souvislosti s předpokládanou péčí 

o dítě dlouhodobě finančně a pracovně podhodnocovány ze strany zaměstnavatele, což 

vede k začarovanému kruhu přetrvávajících společenských stereotypů. Severské státy 

jsou v této oblasti celosvětovými průkopníky, kdy se snaží ženu vymanit z role 

pečovatelky a dát jí možnost vlastní kariérní seberealizace. V plnohodnotném zapojení 

žen do pracovního procesu vidí potenciál stabilního kulturního a ekonomického růstu. 
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Severské země od 70. let 20. století nastoupily cestu gendrově neutrální rodinné 

politiky, která se stala středem zájmu mezinárodní politiky a která v mnohých směrech 

politiku ostatních zemí inspirovala. Propracovaným systémem zaměřeným na všechna 

zmíněná odvětví se snaží dosáhnout toho, aby žena nemusela činit těžké rozhodnutí, zda 

upřednostnit rodinu či kariéru, čímž se jim daří zvrátit demografické stárnutí populace.  

Cílem mé diplomové práce je popsat přístup Švédska k rodinné politice a učinit 

závěrem po pečlivém uvážení vhodná doporučení pro rodinnou politiku českou. 
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1 Vymezení rodinné politiky 

1.1 Pojem rodina 

Rodina je stále vnímána jako základní jednotka společnosti, jako ekonomická 

jednotka, kterou je potřeba podporovat, aby plnila řádně všechny své kladné 

společenské funkce. Typickým rodinným znakem je společná produkce a konzumace 

statků, vzájemná podpora a pomoc členů rodiny. Rodina je základním stavebním 

kamenem pro výchovu jednotlivců, pro přenášení kulturních hodnot a cílů společnosti. 

Proto z tradičního hlediska vzniká nová rodina až narozením prvního dítěte. 

„Rodičovství ustavuje rodinu.“
1
 Obecně je pod pojmem „rodina“ chápán manželský pár 

s minimálně jedním vyživovaným dítětem, což v současné době v Evropě nesplňuje ani 

polovina domácností.
2
  

Sociologický slovník definuje rodinu jako „formu dlouhodobého solidárního 

soužití osob spojených příbuzenstvím a zahrnující přinejmenším rodiče a děti“.
3
 

V příloze evropské sociální charty je uvedena definice „rodiny zahraničního 

pracovníka“, čímž je přinejmenším jeho manželka a závislé děti do věku dvacetijednoho 

roku.
4
 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj definuje rodinu jako „společně 

bydlící dvojici manželů, partnerů či druhů s jedním nebo žádným (osvojeným) dítětem, 

nebo jediný rodič s (osvojeným) dítětem nebo dětmi.“ Jelikož biologický rodič není 

vždy standardem, používá se pojmu „rodinná domácnost“, která zahrnuje všechny spolu 

bydlící osoby, tedy i manžela či druha biologického rodiče.  

S akcentem na individualitu osobnosti vznikají nové formy rodinného soužití 

a plození dětí, kde pokrevní pouto již není definující např. osvojením či náhradním 

mateřstvím. Mezi formy rodinného soužití řadíme manželství, registrované partnerství, 

nesezdané soužití párů opačného pohlaví, neregistrované soužití párů stejného pohlaví, 

                                                 
1
 MO N , Ivo. Sociologie rodiny. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakl., 1999, str. 17. ISBN 80-858-5075-3. 

 
2
 WORLD FAMILY MAP. Mapping family chase and child well-being outcomes [online]. Child trends, 

2014 [cit. 2015-02-06]. Dostupné z: http://worldfamilymap.org/2014/wp-content/uploads/2014/06/WFM-

2014-Final_ForWeb.pdf 

 
3
 JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, 285 s. ISBN 978-80-7367-269-0. 

 
4
 RADA EVROPY, 1993. Evropská sociální charta, dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/1218/esch.pdf 

 

http://worldfamilymap.org/2014/wp-content/uploads/2014/06/WFM-2014-Final_ForWeb.pdf
http://worldfamilymap.org/2014/wp-content/uploads/2014/06/WFM-2014-Final_ForWeb.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/1218/esch.pdf
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neúplnou rodinu jen s jedním rodičem, kombinaci biologického rodiče a jeho 

druha/manžela/partnera. S upřednostňováním osobních zájmů a konzumního způsobu 

života se zvyšuje i dobrovolné rozhodnutí života bez potomků, pouze s druhem. Je proto 

velmi obtížné formulovat moderní definici rodiny, která by dokázala zahrnout všechny 

výše zmíněné typy soužití. Nicméně z výše uvedeného vyplývá, že ze sociologického 

hlediska vytváří rodinu její členové nehledě na jejich věk, zatímco z politického 

hlediska je pro rodinu zapotřebí minimálně jedno vyživované dítě. 

 

1.2 Rodinné právo
5
 

Rodinné právo je souhrn právních norem upravující práva a povinnosti členů 

rodiny, zejména jejich osobní a majetkové vztahy. Typicky rodinné právo upravuje 

způsob uzavření manželství či registrovaného partnerství, jejich rozvod či zrušení, 

rodičovskou odpovědnost, otázky týkající se osvojení či jiných forem péče o dítě 

a dědické právo. 

Podíváme-li se na právní úpravu rodinného práva ve Švédsku, nalezneme několik 

zákonů týkající se rodinného práva. Mezi ně patří Manželský kodex (Äktenskapsbalk, 

1987:230), který je od roku 2009 genderově neutrální. Vstoupit do manželství mohou 

tedy i osoby stejného pohlaví. V roce 2004 byla přijata opatření týkající se omezení 

dětských sňatků a sňatků z donucení, reagující na společenskou situaci osob narozených 

mimo Švédsko. Manželský kodex upravuje překážky vzniku manželství, dále otázky 

týkající se vzniku manželství, manželství s cizím státním příslušníkem, společného 

příjmení, vyživovací povinnosti, společné jmění manželů, daňové úlevy a samotný 

rozvod manželství. 

 Dalším významným zákonem je zákon o kohabitaci (Sambolag, 2003:376) 

upravující majetkové právo dvou osob trvale žijících ve společné domácnosti. 

Ve zvláštním zákonu jsou pak upravena práva dětí a rodičů (Föräldrabalk, 

1949:381) zabývající se rodičovskou odpovědností, určování rodičovství, a to i pro 

případy manželství, partnerství a kohabitaci homosexuálních párů, jméno a příjmení 

dítěte, osvojení, poručenství a opatrovnictví a vyživovací povinnost. 

                                                 
5
 REGERINGKANSLIET. Family Law: Information on the rules [online]. [cit. 2015-06-01]. Dostupné z: 

http://www.government.se/contentassets/1e0263a0318e47b4b8515b535925941b/family-law 
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Zákon o některých mezinárodních právních vztazích týkajících se manželství 

a poručnictví (1904:26 s. 1), upravuje možné přeshraniční situace, stanovuje kolizní 

normy a postup soudů v řízení s mezinárodním prvkem.  

Český občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., v části druhé, rodinné právo, 

upravuje heterosexuální manželskou formu soužití, rodičovskou odpovědnost a práva 

k dítěti, jakožto i osvojení. V § 655 uvádí, že „hlavním účelem manželství je založení 

rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc.“
6
 V tomtéž zákoně v § 3 odst. 

2 písm. b) najdeme, že „rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné 

ochrany.“  

Úpravu registrovaného partnerství nalezneme v zákoně č.  115/2006 Sb., 

o registrovaném partnerství, který však neupravuje práva ke společnému dítěti, což 

v dnešní době variability vztahů může být problematické. Společné dítě 

homosexuálních párů může existovat nehledě na dikci zákona, a to formou adopce 

z jiných států, kde je osvojení páry stejného pohlaví právně možné. Takové dítě poté 

může být znevýhodněno v rámci opatrovnického či dědického řízení. 

České právo mlčí ohledně vzájemných práv a povinností nesezdaných párů trvale 

spolu bydlících, o tzv. kohabitaci a taktéž o právech a povinnostech vyplývajících 

z náhradního mateřství. 

 

1.3 Rodinná politika 

Evropská sociální charta přijatá v Turíně dne 18. října 1961 znamenala rozvoj 

sociální politiky v zemích Rady Evropy. Smluvní strany se zavázaly naplňovat 

prostřednictvím svých politik uvedená práva, mj. právo na ochranu dětí a mladých osob, 

zaměstnaných žen, migrujících pracovníků a jejich rodin a také se zavázaly poskytovat 

sociální a hospodářskou ochranu matkám a dětem. V úvodu, v části I., bodě 16 je přímo 

deklarováno, že „rodina jakožto základní jednotka společnosti má právo na vhodnou 

sociální, právní a hospodářskou ochranu“.
7
 Tato ochrana je rodinám poskytována 

v rámci rodinné politiky jednotlivých zemí a Evropská sociální charta tvoří jakési 

minimum takto poskytované podpory.  

                                                 
6
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

7 RADA EVROPY. Evropská sociální charta. Ostrava: Aries, [1993]. 
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Rodinnou politikou tedy rozumíme souhrn aktivit směřujících k podpoře rodiny. 

Pojem rodinné politiky je vnímán mnohdy neurčitě. Některé státy ji ztotožňují se státní 

sociální podporou potřebným a s ochranou dětí. Jiné státy jsou naopak proaktivní 

a zahrnují do této oblasti navíc i otázky genderové rovnosti, podporu pro uplatnění 

matek na trhu práce a propopulační politiku. Ve většině zemí Evropské unie je rodinná 

politika koordinována jednou hlavní institucí, a to převážně ministerstvem sociálních 

věcí anebo přímo ministerstvem pro rodinu, což nám umožňuje teoreticky dělit 

rodinnou politiku dle institucionálního hlediska.
8
  

Ideálně by měla rodinná politika nestranně podporovat všechny přirozené funkce 

rodiny, jež jsou reprodukce, výchova dětí, socializace a přenos kulturních vzorů. 

Národní politiky se však přirozeně převážně zaměřují na problémy dnešní doby. Je tedy 

věnována zvýšená pozornost krizovým situacím rodiny, jako je např. výchova dítěte jen 

jedním rodičem či rodinám ohroženým chudobou či společenskou exkluzí. 

Řada států Evropy se potýká se záporným demografickým vývojem, se kterým je 

spjata řada negativních sociálních i ekonomických dopadů. Avšak na druhé straně 

z historické zkušenosti bývalých států Sovětského svazu víme, že propopulační opatření 

nejsou řešením, jelikož způsobují rozkolísání plynulého demografického vývoje bez 

dlouhodobých výsledků. Tzv. baby boomy jsou následně vystřídány natalitním 

poklesem, s čímž jsou spojeny změny v oblasti výdajů na sociální politiku, kapacity 

školních zařízení a problémy se zaměstnaností populačně silných ročníků. 

Rodinná politika se v dnešní době stává stále významnějším tématem i na poli 

Evropské unie. Během německého předsednictví Evropské unie roku 2007 byla 

založena Evropská aliance pro rodiny, která si dala za cíl umožnit sladění pracovní 

kariéry a výchovy dětí. Aliance slouží především ke sdílení zkušeností a kooperaci 

jednotlivých států Evropské unie. Nicméně stejně jako ve Švédsku, je téma rodinné 

politiky podřazeno pod politiku genderové rovnosti. Evropská unie přijala na podporu 

                                                 
8 VLADYCHENKO, Alexander a Bjørn BREDESEN. Family Policy in Council of Europe Member 

States: Two expert reports commissioned by the Committee of Experts on Social Policy for Families and 

Children [online]. 102 s., 2009 [cit. 2014-11-25]. Dostupné 

z:http://www.leavenetwork.org/fileadmin/Leavenetwork/Links_publications/Family_Policy_in_Council_

of_Europe_member_states_en.pdf 

 

http://www.leavenetwork.org/fileadmin/Leavenetwork/Links_publications/Family_Policy_in_Council_of_Europe_member_states_en.pdf
http://www.leavenetwork.org/fileadmin/Leavenetwork/Links_publications/Family_Policy_in_Council_of_Europe_member_states_en.pdf
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rovnosti mezi muži a ženami řadu legislativních dokumentů, programů a strategií, a to 

na základě čl. 8 Smlouvy o fungování Evropské unie.
9
 

Rodinná politika je průřezová disciplína zasahující do oblasti politiky 

zaměstnanosti, sociálního zabezpečení, bytové, daňové a zdravotní politiky. Rodinná 

politika tak vyžaduje součinnost orgánů veřejné správy, jelikož ochrana rodiny je 

svěřena celé řadě institucí a orgány veřejné správy by tedy měly vydávat svá rozhodnutí 

v kooperaci s programem státní rodinné politiky. Rodinná politika se zaměřuje 

edukačně na zvládání krizových situací v rodině, ochranou ohrožených rodin a dále je 

těsně spjata se sociálním systémem státu a jeho finanční podporou rodin. Dle Igora 

Tomše „je možno rodinnou politiku zemí západní Evropy charakterizovat jako globální 

politiku zahrnující jak finanční dávky poskytované rodinám, tak i všechna opatření 

veřejnoprávního charakteru, která mají dopad na život a sociální situaci rodin.“
10

 

Rodinná politika podporuje rodiny převážně formou poskytovaných dávek, 

daňových úlev, případně formou vzdělávacích programů. Přímá intervence do intimní 

sféry fyzické osoby, čímž rodinné vztahy dozajista jsou, je možná pouze v případě 

porušení povinností rodičů pečovat o zdraví a blaho dítěte.  

 

1.4 Modely rodinné politiky 
11

 
12

 
13

 

Rodinná politika je víceméně v evropských státech chápána jako součást práva 

sociálního zabezpečení, které je historicko-kulturně podmíněno a podléhá ekonomické 

situaci daného státu. Mezi determinující kritéria určující směr státní sociální politiky 

patří rozsah poskytovaných služeb, podmínky pro vyplacení dávek (univerzalistické – 

testované), výše příspěvku a jeho závislost na předchozím příjmu, status adresáta dávek 

                                                 
9
 EVROPSK  PARLAMENT. Rovnost žen a mužů [online]. 2015 [cit. 2015-06-11]. Dostupné z: 

http://europa.eu/index_cs.htm 

 
10

 TOMEŠ, Igor. Sociální politika: teorie a mezinárodní zkušenost. 2. přeprac. vyd. Praha: Socioklub - 

Sdružení pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální politiky, 2001, str. 71 a násl. Sešity pro sociální 

politiku. ISBN 80-864-8400-9. 

 
11

 TOMEŠ, Igor. Právo sociálního zabezpečení: teorie a mezinárodní srovnání. 2. vyd. Praha: Všehrd, str. 

55 a násl. ISBN 80-853-0533-X. 

 
12

 BRDEK, Miroslav a JÍROVÁ, Hana. Sociální politika v zemích EU a ČR. Vyd. 1. Praha: Codex 

Bohemia, 1998, str. 14 a násl. ISBN 80-85963-71-x. 

 
13
 DURDISOVÁ, Jaroslava. Sociální politika: teorie a mezinárodní zkušenost. Vyd. 2., přepracované. 

Praha: ASPI, 2002, str. 40 a násl. Sešity pro sociální politiku. ISBN 80-863-9533-2. 
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(občan – zaměstnanec), způsob financování dávek (rozpočtový – příspěvkový), výše 

rozpočtu pro sociální politiku, institucionalizace sociální politiky v oficiální státní 

struktuře, zaměření na prevenci či následky a míra solidarity.
14

  

Každý stát má odlišné kulturní tradice, priority hodnoty a tedy i odlišnou rodinnou 

politiku daného státu. Gøsta Esping-Andersen, dánský sociolog a politolog, v roce 1990 

vyčlenil tři modely sociálních států na základě odlišného chápání solidarity, především 

prostřednictvím poskytování sociálního zabezpečení a pojištění a politiky zaměstnanosti 

se zaměřením na dekomodifikaci sociálních práv. Tato typologie je tedy založená 

především na tom, jakou měrou stát snižuje závislost jedince na trhu práce, tj. do jaké 

míry stát garantuje jeho právo neúčastnit se trhu práce, aniž by to vážně ohrozilo jeho 

živobytí. Vytýkanou vadou Esping-Andersenova dělení bývá nezohlednění vztahu mezi 

placenou a neplacenou prací, která je vykonávána především ženami v rodině. Nehledě 

na tuto kritiku, je tato teorie přijímána širokou veřejností a dočkala se i rozšíření o další 

dva typy sociálního státu. 

V odborné literatuře nacházíme různé názvy pro tyto modely rodinné politiky, 

avšak jejich základní rysy jsou víceméně stejné. Nutno podotknout, že s postupnou 

globalizací a sbližováním právních režimů se i tyto tradiční modely začínají postupně 

vzájemně ovlivňovat a přibližovat. 

1.4.1 Sociálně-demokratický (skandinávský) model 

Mezi zástupce tohoto typu rodinné politiky patři především Švédsko, Norské 

království, Finská republika a Dánské království.  

Typickým rysem skandinávského modelu je vysoká míra přerozdělování zdrojů 

ve společnosti. Vysoké zdanění umožňuje státu vyplácet štědré sociální dávky. Existuje 

zde univerzální systém pojištění a dávky z něj jsou zaměřeny na celou populaci, jejich 

výše je odstupňována podle mzdy. Stát se snaží o aktivní politiku zaměstnanosti 

a zaměřuje se na dobrou životní úroveň střední třídy.  

Státní rodinná politika je zaměřená na vysokou zaměstnanost mužů a žen, 

podporu sladění kariéry a rodiny, propopulační opatření a genderovou rovnost. Tento 

model se dále vyznačuje, na rozdíl od ostatních států, dlouhou dobou pobírání 

                                                 
 
14

 VEČEŘA, Miloš. Teorie sociálního státu. Brno: Iuridica Brunensia, 1995, str. 81 a násl. Právo a 

současnost, Sv. 9. ISBN 80-85964-20-1. 
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peněžitého příspěvku v rodičovství plynoucího ze státního sociálního pojištění 

v závislosti na výši mzdy, plošnými základními dávkami, široce rozvinutým systémem 

institucionální péče o děti a velmi dobrým propojením rodičovských a kariérních rolí. 

Jedná se tedy o dvoupříjmový rodinný model, který podporuje vysoké zapojení žen na 

trhu práce a participaci otců při výchově dětí. 

1.4.2 Liberální (anglo-americký) model 

Mezi zástupce tohoto typu rodinné politiky patří např. Australské společenství, 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Kanada, Spojené státy americké, 

Švýcarská konfederace či Japonsko. 

Východiskem je doktrína Laissez-faire, která staví na individuální odpovědnosti 

jedince. Státní intervence jsou nežádoucí, jelikož jsou vnímány jakožto možná příčina 

vzniku potřebnosti. Úloha trhu je nezastupitelná a prvořadá, dávky nastupují až 

v případě jeho selhání a jsou většinou velmi skromné, testované a závislé na předchozí 

dosažené výši mzdy. Tzv. anglo-saský liberální model je charakteristický zejména 

pasivní politikou zaměstnanosti, redukovanou pomocí sociálně potřebným, minimálním 

stupněm přerozdělování ze státního rozpočtu, nízkým zastoupením státního sektoru na 

trhu práce, slabou rolí odborů a nízkými sociálními dávkami. Tento liberální režim je 

zcela podřízen tržnímu prostředí a fakticky se nesnaží vytvářet politiku zaměstnanosti.  

 Státní rodinná politika je spíše neutrální, kdy se stát nevměšuje do rozhodování 

rodin. Odpovědnost za péči o děti spočívá na rodičích a soukromých institucích. Na 

rodinu není zaměřena výrazná podpora, vyjma daňových úlev. 

1.4.3 Konzervativně-korporativistický (bismarckovský) model 

Typickými představiteli jsou např. Spolková republika Německo, Nizozemské 

království, Francouzská republika, Rakouská republika, Belgické království či Irsko. 

Konzervativně-korporativistický model je typický škálou soukromých 

pojišťovacích organizací historicky dělených dle profesních uskupení. Hlavní 

myšlenkou je, že při sociální události má být zachován společenský statut, kterého 

občan dosáhl na základě své předchozí produktivity. Profesní sdružení zajišťují základní 

sociální práva. Konzervativní model vyplácí sociální dávky, které jsou závislé 

především na výši a době odváděného pojistného. Takto se stát zaměřuje především na 

ochranu osob, které nemohou pracovat z důvodu zdravotního postižení anebo ztráty 
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pracovního místa. Stát podporuje zajištění minimální životní úrovně, solidarita se 

sociálně slabými je omezena. 

Rodinná politika není ve středu zájmu politických stran, což se projevuje 

nedostatečně rozvinutým systémem předškolních institucí pro děti, obtížnějším 

skloubení zaměstnání a péče o děti. Systém podporuje tradiční dělbu rolí v rodině, kdy 

je žena závislá ekonomicky na živiteli rodiny a pečuje o děti a domácnost, respektive 

pracuje na zkrácený pracovní úvazek. Výjimkou je Francie, která se svými 

pronatalitními opatřeními liší od klasických konzervativních zemí. 

1.4.4 (Post)socialistický model 

Zástupci postsocialistického modelu jsou bývalé státy Sovětského svazu, tedy 

např. Česká republika, Slovenská republika, Polská republika či Maďarsko. 

Socialistický model byl štědrý, propopulační model, který narazil na problém 

vysoké finanční náročnosti a upadající ekonomické výkonnosti společnosti v důsledku 

univerzalistické orientace a politiky plné zaměstnanosti.
15

  Socialistický model svou 

vysokou mírou přerozdělování převzal postupně odpovědnost za tíživé sociální události 

jedince a naučil své občany se v případě negativních událostí spoléhat pouze na stát. 

Nastupující postsocialistický model se stále ještě vytváří a nachází se tedy 

v přechodné fázi. Tento model je charakterizován vysokým stupněm přerozdělování 

finančních zdrojů a adresnými dávkami poskytovaných potřebným, zděděným po svém 

předchůdci. Postsocialistické státy se však snaží postupně naučit své obyvatele opět 

zodpovědnosti za svůj vlastní život, a to postupným snižováním zavedených štědrých 

sociálních dávek a výhod, jelikož si je stát z finančního hlediska nemůže dovolit. 

Z tohoto důvodu musí reprezentanti postsocialistického modelu čelit po přechodu na 

tržní ekonomiku zcela novým sociálním problémům jako je chudoba, sociální vyloučení 

a nezaměstnanost. Důsledkem je odkládání založení rodiny, klesající sňatečnost a 

pokles úhrnné míry plodnosti. Tento model je dále charakterizován vysokým stupněm 

zaměstnanosti žen, jejichž příjmy jsou nezbytné pro chod domácnosti. Jedná se tedy o 

dvoupříjmový model rodiny, kdy podpora státu mladým rodinám v porovnání 

s minulostí postupně klesá. Na druhou stranu v kombinaci s legislativně umožněnou 

                                                 
15

 MUSIL, Libor. Vývoj sociálního státu v Evropě. Čítanka z historie moderní evropské sociální politiky. 

Brno: Doplněk, 1996. 256 s. ISBN 80-85765-62-4. 
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dlouhou rodičovskou dovolenou, ale nedostatečným počtem veřejných předškolních 

zařízení, neumožňuje mladým matkám plné zapojení do pracovního procesu. 

1.4.5 Model latinského pobřeží 

Vyskytuje se v Italské republice, Španělském království, Řecké republice 

a Portugalské republice.  

Prorodinný model je typický tím, že především spoléhá na pomoc vlastní rodiny 

v ochraně svých členů proti ekonomickým a sociálním rizikům. Takto je vysvětlován 

i pozdější odchod mladých lidí z domácnosti rodičů v porovnání s ostatními státy 

s jinými modely rodinné politiky. Svým nevměšováním státu je podobný režimu 

liberálnímu. Podpora rodiny ze strany státu je velice nízká a to formou dávek a odpočtů 

z daní. Existují silné loajální tradiční rodinné vztahy, kdy hlavní starost o domácnost 

a péči o rodinu závisí na ženě. Stát aktivně nepodporuje ženskou zaměstnanost, tedy 

stále přetrvává jednopříjmový model rodiny. Síť státních institucí péče o děti je málo 

rozvinutá. 

 

1.5 Nástroje rodinné politiky 

Základními cíly rodinné politiky je vytvořit příznivé sociální prostředí pro rodiny 

s dětmi, snížit finanční zátěž, která dopadá na rodiny při narození dítěte, podpořit 

úhrnnou míru plodnosti a zamezit dětské chudobě. K dosažení uvedených cílů stát 

využívá nástroje, prostřednictvím kterých může situaci rodin pozitivně ovlivňovat. Mezi 

tyto nástroje řadíme finanční podporu, daňová opatření, podporu rodinných slev 

v soukromém sektoru, poskytování sociálních služeb a rodinné poradenství. 

Švédsko se prezentuje jako stát přátelský k rodině, který poskytuje vysokou 

zdravotní péči těhotným ženám včetně porodních kurzů. Dále poskytuje jeden 

z nejštědřejších peněžitých příspěvků v rodičovství na světě, univerzální příspěvek na 

děti, dobrou infrastrukturu předškolního zařízení s nízkým poplatkem za umístění dítěte 

či bezplatné školství. V následujících kapitolách budou uvedeny konkrétněji jednotlivé 

nástroje švédské rodinné politiky a jejich účinnost. 

  



12 

 

2 Demografické údaje 

2.1 Sňatečnost
16

 

Ze zemí Evropské unie vstupují do manželství švédové nejpozději, a to většinou 

až po narození prvního potomka. Průměrný věk ženy uzavírající manželství je 33 let, 

průměrný věk muže uzavírající sňatek je 35,6 let. 

Míra sňatečnosti udává počet sňatků připadajících na 1 000 obyvatel populace. 

V roce 1970 byla tato hodnota v České republice 9,2 sňatků, v roce 2012 klesla na 

hodnotu 4,3 sňatků. Během 70. let 20. století mělo Švédsko nejmenší míru sňatečnosti 

v celé Evropě. Narozdíl od ostatních zemí, kde však míra sňatečnosti neustále klesá, si 

Švédsko tuto hodnotu zachovalo víceméně stabilní, a to okolo pěti sňatků na 1 000 

obyvatel. V dnešní době je průměrná hodnota míry sňatečnosti v Evropské unii 4,3 

sňatků na 1 000 obyvatel, Švédsko se tedy nyní dostává po Litvě, Kypru a Maltě do čela 

žebříčku. 

 

2.2 Plodnost
17

 

Úhrnná míra plodnosti udává počet dětí, které by se narodily jedné ženě během 

jejího reprodukčního období (věkové rozpětí 15–49 let). Aby populace zůstala 

zachována, je zapotřebí 2,1 dítěte na ženu. Ve Švédsku byla v roce 2014 úhrnná míra 

plodnosti 1,88 dítěte na ženu, což ze Švédska činí jednu z nejfertilnějších zemí 

Evropské unie hned po Francii, Irsku a Velké Británii. Průměrná míra plodnosti 

v Evropské unii činila v tom samém roce 1,55 dítěte na ženu, v České republice byla 

tato hodnota 1,53 dítěte na ženu. 

V roce 1990 dosáhla úhrnná míra plodnosti ve Švédsku své nejvyšší hodnoty za 

posledních 45 let, a to 2,14 dítěte na ženu, naopak úhrnná míra plodnosti byla na 

nejnižší úrovni v letech 1998 a 1999, kdy dosáhla pouze 1,51 dítěte na ženu. Průměrná 

hodnota úhrnné míry plodnosti v letech 1970–2014 činí 1,79 dítěte na ženu.  

                                                 
16

 Data byla čerpána z databází Eurostatu (Eurostat, 2014). Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Marriage_and_divorce_statistics 

 
17

 STATISTICS SWEDEN. Population statistics.[online]. aktualizováno dne: 2015-03-19 [cit. 2015-4-

25]. Dostupný z: http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Statistics-by-subject-

area/Population/Population-composition/Population-statistics/#c_undefined  

 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Marriage_and_divorce_statistics
http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Statistics-by-subject-area/Population/Population-composition/Population-statistics/#c_undefined
http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Statistics-by-subject-area/Population/Population-composition/Population-statistics/#c_undefined
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 Ve Švédsku se rodí zhruba 60 % všech dětí mimo manželský svazek, v České 

republice činí tento údaj okolo 45 %. Průměrný věk prvorodiček dosahuje ve Švédsku 

28, 9 let, v České republice je průměrný věk matky, která porodí své první dítě 29, 9 let.  

Z těchto údajů můžeme soudit, že úhrnná míra plodnosti již zcela nesouvisí 

s mírou sňatečnosti, ale na ostatních prorodinných opatřeních, které budou podrobněji 

rozepsány dále. 

 

2.3 Rozvodovost
18

 

Rozvodem končí ve Švédsku 47 % všech uzavřených manželství. Skokový 

nárůst rozvodů nastal roku 1974, kdy se novelizací manželského kodexu zrychlilo 

soudní řízení o rozvodu. Z 16 021 rozvodů v roce 1973 se počet rozvodů zvýšil na 

26 802 rozvodů o rok později. Posledních čtyřicet let však dosahuje každoročně počet 

rozvodů stabilního počtu, okolo 20 000–25 000. Průměrná délka manželství, které končí 

rozvodem, činí třináct let. Jestliže manželství zanikne smrtí manžela, činí jeho průměrná 

délka 47 let. V roce 2013 stihlo více než sto párů uzavřít sňatek a během tohoto roku se 

i rozvést. Pro porovnání v České republice je 46,7 % všech manželství ukončeno 

rozvodem a průměrně spolu ve svazku manželském vydrží páry taktéž třináct let.
19

 

  

                                                 
18

 Data byla čerpána z databází Eurostatu (Eurostat, 2014). Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Marriage_and_divorce_statistics 

 
19

  ČESK  STATISTICK  ÚŘAD. Pohyb obyvatelstva [online]. c2015, aktualizováno dne: 23.3.2015 

[cit. 2015-4-25]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-4-ctvrtleti-2014-

jvieeamvff 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Marriage_and_divorce_statistics
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-4-ctvrtleti-2014-jvieeamvff
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-4-ctvrtleti-2014-jvieeamvff
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3 Institucionální struktura rodinné politiky 

3.1 Politický systém Švédska 
20

 

Švédsko je konstituční monarchie a hlavou státu je panovník. Od roku 1979 dědí 

královský titul nejstarší potomek úřadujícího panovníka nehledě na jeho pohlaví. 

Hlavou státu je od roku 1973 král Karel XVI. Gustav a následovnicí jeho dcera, korunní 

princezna Victoria. Panovník má v dnešní době pouze reprezentativní funkce a nemůže 

nijak ovlivňovat politiku státu. Švédsko je parlamentní demokracií.  

Švédský ústavní pořádek se skládá ze čtyř základních zákonů – zákon o svobodě 

slova (1991), zákon o svobodě tisku a přístupu k informacím (1949), zákon 

o  následnictví (1810) a především zásady vlády (1974), které obsahují obecné principy 

demokratického státu, včetně základních práv a svobod, určují způsob voleb, vymezují 

rozsah pravomocí a postavení vlády i panovníka. Samotná Ústava (Regeringsformen) 

poté stanovuje základní principy demokracie a rozděluje pravomoci mezi výkonnou, 

zákonodárnou a soudní moc. Současný systém politického uspořádání se datuje od 

konce první světové války, nicméně až v roce 1974 byl panovník zbaven veškerých 

politických pravomocí a zůstala mu pouze reprezentativní funkce. 

Zákonodárná moc náleží jednokomorovému parlamentu (Riksdag), který se 

skládá z 349 poslanců, a volby do něj jsou konány každé čtyři roky. Vrcholným 

orgánem výkonné moci je vláda, která provádí rozhodnutí parlamentu a je oprávněna 

navrhovat zákony. Vládě je nápomocno zhruba 340 vládních úřadů, v čele s Úřadem 

vlády, který je ústředním orgánem státní správy. 

Po volbách má rozhodující postavení předseda nového parlamentu, kterého 

členové parlamentu ustanoví do funkce. Ten vede diskuzi s předsedy zvolených 

politických stran a následně navrhuje nového předsedu vlády, o jehož důvěře hlasuje 

parlament. Jestliže by tomuto kandidátovi nebyla důvěra vyslovena, opakuje v tomto 

případě předseda parlamentu výše popsaný postup, nejvýše však třikrát. Pokud ani 

napočtvrté není premiér ustanoven do funkce, konají se do tří měsíců mimořádné volby. 

Zvoleného předsedu vlády jmenuje předseda parlamentu. Premiér následně stanovuje 

počet ministrů a jmenuje členy svého kabinetu. I když ministři nemusí být nutně 

poslanci, většinou politický mandát zastávají. Ten je po dobu výkonu vládní funkce 

                                                 
20
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pozastaven a na uvolněné místo nastupuje náhradník. Parlament může vyslovit vládě 

nedůvěru jakožto celku, ale i konkrétnímu ministrovi. Návrh na vyslovení nedůvěry je 

zařazen na seznam projednávaných otázek, jestliže je podán nejméně 10 % členů 

parlamentu. K přijetí návrhu je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. 

 

3.2 Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí a ústřední orgány státní 

správy
21

 

V současné době funkci premiéra zastává Stefan Löfven a jeho kabinet tvoří 

23 ministrů, kteří řídí deset ministerstev. Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí, 

které má v gesci rodinnou politiku, řídí současně tři ministři:  

- Annika Strandhällová, ministryně sociálního zabezpečení;  

- Gabriel Wikström, ministr pro veřejné zdraví, zdravotní péči a sport; 

- Åsa Regnerová, ministryně dětí, seniorů a politiky rovnosti. 

Pod toto ministerstvo spadají mj. i následující ústřední orgány státní správy: 

- Ersättningsnämnden - výbor pro odškodnění osob, které byly zneužívány či 

vážně zanedbávány v dětství v rámci sociální péče v letech 1920 až 1980; 

- Národní rada pro zdraví a dobré životní podmínky (Socialstyrelsen) – zajišťuje 

vysoké standardy týkající se zdravotní a sociální péče; 

- Národní rada pro institucionální péči (Statens institutionsstyrelse) – poskytuje 

individuální péči pro osoby s psychosociálními problémy; 

- Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (MIA) – uděluje autorizace 

nevládním organizacím pro zprostředkování mezinárodního osvojení dítěte; 

- Švédská správa sociálního zabezpečení (Försäkringskassan) – spravuje oblast 

sociálního pojištění a vyplácí peněžité příspěvky pro případ nemoci, invalidity 

a pro rodiny s dětmi. 
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3.3 Veřejní ochránci práv 
22

 
23

 

Od roku 1993 existuje úřad veřejného ochránce práv dětí, který má za úkol 

chránit a prosazovat zájmy a práva dětí na základě Úmluvy o právech dítěte. Soustavně 

monitoruje a vyhodnocuje situaci implementace této úmluvy a vyžaduje její naplňování 

v souladu s její nejnovější interpretací. Veřejného ochránce práv dětí jmenuje vláda 

a ten je jí povinen každoročně předložit zprávu a své činnosti s konkrétními návrhy pro 

zlepšení situace dětí. Má taktéž povinnost bezodkladně oznámit jakoukoliv informaci 

o možném zneužívání dětí orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo jakoukoliv jinou 

informaci, která by mohla vést k zahájení řízení pro ochranu dítěte.  

V roce 2009 byl ustanoven úřad veřejného ochránce práv pro rovné příležitosti, 

který vznikl sloučením čtyř dosavadních veřejných ochránců práv zabývajících se 

diskriminačním jednáním. Veřejný ochránce práv pro rovné příležitosti bojuje proti 

diskriminaci založené zejména na základě pohlaví, etnického původu, náboženského či 

jiného vyznání, sexuální orientace, zdravotního postižení a věku. Má za úkol v prvé 

řadě prosazovat princip rovných příležitostí a dohlížet a vyhodnocovat dodržování 

antidiskriminačního zákona v praxi. Eviduje a prošetřuje stížnosti na základě 

antidiskriminačního zákona a oběti diskriminace může zdarma zastupovat před 

případným soudním řízením. Veřejný ochránce práv chrání zaměstnance před jednáním 

v rozporu se zákonem o rodičovské dovolené, kdy je mu pro jejich ochranu svěřena 

zvláštní žalobní legitimace. Taktéž je odpovědný za zvyšování veřejného povědomí 

týkajícího se negativního vlivu diskriminačního jednání pro celou společnost 

a prohloubení znalostí o právech jedince, který se stal obětí diskriminace či sexuálního 

obtěžování.  

 

3.4 Výdaje na státní sociální politiku
24

 

Švédsko je známo především progresivním zdaněním příjmu fyzických osob, ze 

kterého si poté může dovolit štědrý redistributivní systém podpor. Pokud však 
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započítáme veškeré odvody ze mzdy, jako je například sociální a zdravotní pojištění, 

vychází, že skutečné zdanění práce u průměrné mzdy je ve Švédsku a České republice 

velmi podobný. Celkové zdanění práce činí v České republice 42,7 %, ve Švédsku 

42,3 %. Průměrné zdanění práce v zemích OECD činí 36 %.
25

  

V roce 2013 činily výdaje na státní sociální politiku ve Švédsku 42 % 

z celkového rozpočtu. Skokový nárůst sociálních výdajů se datuje od 50. let 20. století, 

kdy se začal formovat současný sociální stát. Do této doby činil podíl z celkového 

rozpočtu na sociální výdaje okolo 10 %.
26

 V České republice činily celkové výdaje 

Ministerstva práce a sociálních věcí po konsolidaci 509, 1 mld. Kč, což je 43,4% 

z celkových výdajů státu za rok 2013.
27

 Resorty obou zemí shodně zahrnují do výdajů 

na sociální péči starobní, invalidní, vdovské a sirotčí důchody, finanční podporu pro 

rodiny s dětmi, výdaje na podporu v nezaměstnanosti a dávky pomoci v hmotné nouzi. 
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4 Vývoj rodinné politiky ve Švédsku 
28

 
29

 

4.1 Počátek rodinné politiky ve Švédsku (30. léta 20. století) 

Počátek rodinné politiky se datuje od 30. let 20. století. Toto období se stálou 

převahou Sociálních demokratů v parlamentu je popisováno jako pragmatická doba, 

která zformovala švédskou politickou kulturu. Vztah sociologie a rodinné politiky byl 

tehdy ve Švédsku velmi úzký.  Vládní návrhy připravovaly především ad hoc ustavené 

komise, které blízce spolupracovaly s akademickými a nezávislými veřejnými 

institucemi. Vládní komise byla sestavená z členů parlamentu, příslušných členů 

ministerstva, příslušníků akademické obce a úředníků, kteří připravovali podklady pro 

znění zákonů, které vycházely z politického vyjednávání, ale především 

z akademických studií. Věda tedy v utváření švédské politiky hrála důležitou roli, kdy 

se reformní návrhy opíraly o fakta podložená mnoholetým výzkumem. Od počátku 

vzniku návrhu zákona byly tak všechny strany zainteresovány na jeho vyjednávání 

a znění, čímž reformy získaly stabilní konsensus napříč politickým a společenským 

spektrem.  

Švédské království jako neutrální stát se neúčastnilo ani jedné světové války, 

avšak negativním hospodářským důsledkům se nevyhnulo. Jako většina zemí i Švédsko 

bojovalo s velkou inflací a nedostatkem základních surovin. Velká hospodářská krize 

z roku 1929 zvýšila rapidně nezaměstnanost, a to kvůli drastickému snížení exportu 

vzhledem k protekcionistické politice ostatních států. V roce 1932 se tak začala psát 

soudobá historie sociálního státu. Prioritní snahou bylo obnovení pracovního trhu 

a zastavení zvyšující se sociální nerovnosti obyvatelstva, snížit chudobu rodin s dětmi, 

zvýšit hrubý domácí produkt a zamezit vysoké inflaci. Švédsko v důsledku hospodářské 

krize však trápila i snižující se úhrnná míra plodnosti a vysoká míra novorozenecké 

úmrtnosti. Cílem byla tedy reforma systému jako takového. 

                                                 
28
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Věda a výzkum měly za úkol zanalyzovat nově vznikající společenskou situaci, 

především změny v rodinných formách soužití a role zaměstnaných žen ve společnosti 

ve vztahu k míře plodnosti, která v období let 1928–1941 klesla pod hodnotu 2,1 dětí na 

ženu. Byly utvořeny dvě vládní komise, které se zabývaly tímto tématem. Jedna při 

ministerstvu financí a druhá při ministerstvu sociálních věcí. 

V roce 1938 předložila komise při ministerstvu sociálních věcí právní analýzu 

současného stavu pracovního ženského práva s ohledem na klesající míru plodnosti. 

Bylo shledáno, že příčinou klesající plodnosti a sňatečnosti je hojné užívání práva 

zaměstnavatele propustit vdanou či těhotnou ženu, což v době vysoké nezaměstnanosti 

způsobovalo odklad založení rodiny do pozdějšího věku. Komise tedy navrhla 

uzákonění zákazu výpovědi zasnoubeným, vdaným a těhotným ženám a ženám po 

porodu. Tento návrh vstoupil v platnost v roce 1939 i přes odpor Konzervativní strany, 

která namítala především zásah do svobody trhu. Zástupci Konzervativní strany se 

taktéž obávali, že podporou ženské zaměstnanosti budou ohroženy zavedené 

společenské pořádky, tedy rodinné uspořádání.  

Ve stejném roce předložila svou analýzu i komise při ministerstvu financí. 

Shledala, že nejlepším způsobem jak podpořit natalitu, je podpora ženské rovnosti, která 

se již ve společnosti začala pomalu prosazovat, například zavedením všeobecného 

volebního práva roku 1921. Mezi konkrétní návrhy patřila podpora pracovních míst na 

částečný úvazek, právo ponechat si i v manželství rodné příjmení a především podpora 

vzniku státních předškolních zařízení pro děti. Z tohoto poznatku vycházely vládní 

návrhy a prostředkem ke zlepšení společenské situace se stalo prosazování ženské 

a mužské rovnosti. Tato měla ženám zajistit rovný přístup na pracovní trh a tím 

i možnost podílet se na zvyšování ekonomické prosperity země a současně 

zajistit zlepšení vlastních sociálních podmínek.  

V roce 1931 byla představena první varianta mateřského pojištění, jež fungovalo 

na bázi dobrovolnosti. Těm ženám, které byly účastny tohoto transformovaného 

nemocenského pojištění, byly kryty náklady porodu, péče porodní asistentky a ženám 

byla vyplácena peněžní podpora. Na druhé straně ženy, které se nemocenského pojištění 

neúčastnily, měly nárok jen na nízký finanční příspěvek, což si vysloužilo kritiku vládní 

komise pro populaci. Tímto opatřením byl položen základ dvousložkového sociálního 

systému založeného na principu občanství a účasti na pracovním trhu.  
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V roce 1937 byl předložen návrh reformy, který vyvolal obsáhlou debatu, jaký 

typ sociálního státu by Švédsko měl být. Sociální demokrat Gunnar Myrdal, 

podporovaný agrárníkem Nilsem Wohlinem, navrhoval univerzální systém mateřského 

pojištění, který dle jejich názorů podpoří porodnost a zabrání sporům sociálních tříd. 

Kritika zaznívala z řad konzervativců, kteří oponovali, že pilíř skládající se z účasti na 

nemocenském pojištění skrze placenou práci nebere v úvahu neplacenou práci, kterou 

ženy vykonávají v domácnosti a navrhovali cílit pouze na občany v nouzi. Nehledě na 

tyto kritiky byl s velkou převahou přijat v roce 1938 systém mateřského pojištění na 

základě testu potřebnosti a účasti na nemocenském pojištění. 

Další reformy cílily již na vybranou skupinu osob, a to především na chudé 

matky s dětmi. Byla zřízena porodní centra ke snížení dětské úmrtnosti a ve školách 

zavedena sexuální osvěta. 

 

4.2 Krize rodiny (1940–1960) 

Stále klesající porodnost přiměla vládu ustavit novou komisi zabývající se 

otázkami životních podmínek rodin s dětmi s úkolem navrhnout změny pro jejich 

zlepšení. Komise při ministerstvu sociálních věcí se zaměřila na motivy početí. 

Konstatovala, že výchova dětí je nákladná a lidé mají obavy o schopnost uživit sebe 

a své děti. Tato jejich zkušenost vycházela z nejistých válečných dob, kdy mzdy 

dostatečně rychle nereflektovaly zvyšující se ceny potravin. Dospěla tedy k závěru, že 

společnost by se v rámci redistribuce příjmů měla podílet na ekonomickém břemeni, 

jaké děti představují. Rodiny s dětmi by neměly být znevýhodněny a měly by být 

finančně podporovány, aby se jejich nevýhody ve společnosti vyrovnaly. Komise 

navrhla zavést univerzální příspěvek na dítě do věku šestnácti let, který by byl vyplácen 

v penězích. Tento návrh přijal za své Gustav Möller, ministr sociálních věcí, a vládě 

předložil návrh zákona, který zaváděl příspěvek na dítě ve výši 260 SEK za rok, 

vyplácený přímo matce. Konzervativní strana preferovala spíše podporu poskytovanou 

v naturáliích, která by podle nich byla spravedlivější a efektivněji by pomáhala dětem. 

Dále bylo diskutováno, zdali by příspěvek neměl být testovaný, což bylo zamítnuto jak 

z důvodů přehnané byrokracie, tak z důvodu, že příspěvek má být vnímán jakožto 

základní pilíř podpory, na němž mohou být stavěny další možné dávky a příspěvky. Dne 
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1. ledna 1948 vstoupil v účinnost první univerzální peněžní příspěvek, který položil 

základy sociálního redistributivního systému. 

I přes snahu umožnit ženám vstup na pracovní trh, stále převládal klasický 

rodinný model vnímající ženu jako pečovatelku a muže jakožto živitele rodiny. 

V překotných změnách industriální doby, kdy mužská a ženská práce nyní nebyla 

nerozlučně spjata s obhospodařováním vlastního zemědělského statku a kdy muž 

odchází za prací mimo svůj domov, byla spatřována příčina destabilizace rodiny 

projevující se především zvyšující se rozvodovostí, klesající porodností a zvyšujícím se 

počtem potratů. Jedním z kroků pro stabilizaci rodiny bylo zlepšení jejich ubytovacích 

podmínek. Podle zprávy vládní komise pro podporu domovů a rodin z roku 1947 měl 

být domov zdravý, světlý, čistý a teplý, s dětským pokojem pro spaní a hraní. Komise 

zdůraznila potřebu zavést kanalizaci do všech domovů a rozšíření veřejných zařízení 

pro trávení volného času. Také navrhla distribuci výtisku zákona o manželství všem 

novomanželům, ve kterém by byly zdůrazněny změny, a to především sdílená 

odpovědnost za domácnost a rodinný příjem a dále informační brožura o finanční 

gramotnosti pro hospodaření s rodinnými financemi. I přes tuto snahu počet rozvodů 

stále neklesal, manželské páry procházely krizí identity. Především dvojí role ženy 

jakožto pečovatelky a pracovnice byly náročné a navozovaly pocity viny, pokud tyto 

role žena současně dobře nezvládala. V roce 1960 bylo zavedeno státem dotované 

rodinné poradenství, kdy profesionální rodinný poradce pomáhá rodinám řešit jejich 

problémy, a tím působí na stabilitu rodiny a zamezuje rozvodovosti.  

Roku 1954 vládní komise pro sociální pojištění představila projekt 

dvousložkového univerzálního mateřského pojištění, které se skládalo ze základní 

peněžité pomoci v mateřství a krylo výdaje spojené s porodem a dále podpory 

v mateřství, která byla závislá na výši výdělku. Konzervativní strana opět zdůrazňovala, 

že tento návrh nebere v úvahu bezplatnou práci žen v domácnosti, avšak sociální 

demokracie měla v parlamentu silnou převahu a zákon o univerzálním mateřském 

pojištění byl přijat. 

 

4.3 Genderově neutrální rodinná politika (1960–1980) 

V 60. letech začala zásadní etapa pro současnou švédskou rodinnou politiku. 

 eny, které byly zapojeny do pracovního procesu, měly stále hlavní odpovědnost za 
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péči o domácnost a výchovu dětí.  enské hnutí začalo požadovat diskuzi nad rolí muže 

a žen. Bylo shledáno, že tyto role nejsou lidem vrozeny, avšak jsou pouhou sociální 

konstrukcí, která má být redefinována. Přeměnou vnímání sociálních rolí se docílí vyšší 

produktivity a ekonomického růstu. Rodinná politika se tak stala genderově neutrální 

a tato teorie se stala vůdčí ideou pro následné reformy. Tato neutralita je reprezentována 

individuálním zdaněním fyzických osob, peněžitým příspěvkem v rodičovství (nikoli 

v „mateřství“), modelem dvoupříjmové rodiny a sdílením péče o děti a domácnost.  

V roce 1968 klesla opět míra porodnosti pod hranici 2,1 dítěte na ženu, což bylo 

pro politické strany signálem nedostačující rodinné politiky. Dle Nancy Erikssonové, 

členky Demokratické ženské asociace, bylo zapotřebí snížit ekonomický tlak rodin, kdy 

čelí nelehké volbě mezi vyšším příjmem či dítětem. Zdůraznila negativní ekonomický 

dopad spojený s narozením dítěte, kdy rodina přijde o jeden z příjmů, na kterém je 

závislá anebo naopak bude muset nést náklady na denní péči o dítě v dětských centrech, 

která měla nízkou kapacitu a byla nedostatečně zařízená. Ustavená vládní komise pro 

rodinnou politiku roku 1962 měla za úkol analyzovat nedostatky veřejných služeb pro 

rodiny s dětmi. Již po prvním roce existence navrhla vládě zvýšit počet míst v denních 

centrech pro předškolní děti, jejichž počet se do té doby zvyšoval velmi pomalu, 

přestože počet zaměstnaných matek dětí ve věku do sedmi let rychle přibývalo. V roce 

1963 bylo zaměstnáno 36,7% žen s dítětem ve věku do sedmi let, což bylo o 5,7% více 

než před dvěma lety.  

Významným milníkem se stal kongres Sociální demokratické strany v roce 1969, 

který byl věnován tématu prosazování rovnosti ve společnosti. Výsledkem byl program 

beztřídní společnosti, zahrnující novou politiku v oblasti bydlení, pracovního trhu, daní, 

vzdělávání a justice, odvolávající se na liberální heslo rovnosti příležitostí. Veškeré 

dosavadní právní předpisy měly být upraveny ve prospěch rovnosti před zákonem. 

Vládní politika poté nabrala zcela nový směr, kdy byla věnována speciální pozornost 

odstranění nerovností mezi mužem a ženou, různým formám soužití a životním 

podmínkám rodin s více dětmi. 

Bylo upuštěno od konceptu dvojí role ženy (pečovatelky a zaměstnankyně) 

a nově byla prosazována rovnost a svoboda volby jednice. Byla tak již nadobro 

opuštěna myšlenka muže, jakožto živitele rodiny a přijat nový ideál dvoupříjmové 

rodiny. Aby byl naplněn, bylo zapotřebí, aby vláda zajistila dostatečný počet míst 
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v denních centrech pro děti.  ena tak bude mít svobodnou volbu, zda upřednostní péči 

o rodinu a domácnost anebo se bude moci seberealizovat v zaměstnání.  

Prvním z projevů nového směru byla velká daňová reforma z roku 1971, která 

zavedla individuální zdanění osob namísto společného zdanění manželů. Toto bylo 

vnímáno v rozporu s nově prosazovaným principem rovnosti, které k vůli odpočtu na 

vyživovanou manželku, nemotivovalo vdané ženy nastoupit do zaměstnání. Společné 

zdanění manželů tedy paradoxně penalizovalo rodinu, pokud si žena našla placené 

zaměstnání, jelikož muž poté nemohl použít odpočet za vyživovanou manželku a jeho 

základ pro výpočet daně vzrostl. Hlavním argumentem při prosazování návrhu 

o zavedení individuálního zdanění v parlamentu se stala otázka nedostatku pracovních 

sil, jehož řešením se jevilo právě větší zapojení vdaných žen.
30

 

Po sedmi letech práce představila roku 1972 vládní komise pro rodinnou politiku 

závěrečnou zprávu, která se ztotožňovala s novým individualistickým směrem rodinné 

politiky. Poprvé se začalo hovořit o roli muže v rodině, jehož postavení a podíl na péči 

a výchovu dětí by měl být posílen. Hovořilo se o tzv. dvojí emancipaci – právo ženy na 

práci a ekonomickou svobodu a právo muže na rodinný život. Muž je v rodině stejně 

důležitý jako žena a schopnost milovat a pečovat o dítě není vrozená, nýbrž sociálně 

podmíněná. Biologická schopnost žen porodit dítě neznamená zároveň i plnou 

odpovědnost za toto dítě pečovat. Výchova dítěte je sdíleným úkolem mezi matkou 

a otcem. Na základě psychologických a sociologických výzkumů, ze kterých zpráva 

komise vycházela, se stalo prostředkem k dosažení genderové rovnosti vytvoření 

vhodných socioekonomických podmínek pro rodiny. Bylo zdůrazněno, že toto má být 

dopřáno i dětem imigrantů, jelikož všechny rodiny mají právo čerpat výhody za 

stejných podmínek jako švédské rodiny. Toto prohlášení bylo kritizováno, jelikož tím 

zákonodárce zřejmě nechtěně nepřímo vyčlenil dvě skupiny rodin – švédské rodiny 

a rodiny imigrantů, což je v rozporu s deklarovaným principem rovnosti. 

Na základě této zprávy nastává pro Švédsko zásadní rozvoj rodinné politiky. 

V roce 1974 byl novelizován zákon o nemocenském pojištění, který se stal genderově 

neutrální. Nyní si rodiče mohli vybrat, který z nich opustí své zaměstnání a bude 

pečovat o dítě. Podmínky pro přiznání, nyní nově neutrálně pojmenované, peněžité 

pomoci v rodičovství, byly nově stejné pro muže a ženu. Peněžitá pomoc v rodičovství 
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se skládala se základní složky činící 25 SEK na den, kterou obdržel každý rodič nehledě 

na jeho předchozí zaměstnání a z druhé složky, která naopak činila 90 % z předchozího 

výdělku. Délka podpůrčí doby činila z počátku 180 dní, následně byla v roce 1976 

prodloužena o 30 dní a v roce 1978 byla doba podpory rozšířena na 270 dní, z nichž po 

dobu 30 dní měl rodič nárok pouze na základní výši příspěvku. Peněžitá pomoc 

v rodičovství musela být využita do osmi let věku dítěte.  

Dále bylo zavedeno ošetřovné pro toho z rodičů, který zůstane s nemocným 

dítětem mladším deseti let v domácnosti. Výše vypláceného příspěvku byla stejná jako 

při pobírání peněžité pomoci v rodičovství, tedy 90 % částky předchozího výdělku. 

V roce 1980 bylo zavedeno desetidenní volno pro rodiče v souvislosti s narozením 

potomka, jež bylo kompenzováno ve výši 90 % průměrného výdělku. Byl taktéž 

představen příspěvek v těhotenství, který je určen ženám, které nemohou vykonávat 

v důsledku těhotenství fyzicky namáhavou práci. O pět let později byl tento nárok 

rozšířen i pro ženy, které vykonávají práci, jež by mohla být riskantní pro nenarozené 

dítě. 

Dalším opatřením pro podporu rovnosti žen bylo přijetí zákona o zákazu 

diskriminace na pracovišti na základě pohlaví (zákon č. 1979:118), které Švédsko 

přijalo v návaznosti na doporučení Organizace spojených národů, jež vyhlásila rok 1975 

jakožto Mezinárodní rok žen. 

 

4.4 Politika genderové rovnosti (80. léta a 90. léta) 

Období 80. a 90. let 20. století se vyznačuje především tím, že rodinná politika 

byla subsumována pod politiku genderové rovnosti, ze které se již nevymanila. Od 

30. let 20. století byla rodinná politika nerozlučně spjata s trhem práce. Rodinná politika 

byla tedy zaměřena především na motivaci žen do zapojení se na trh práce a na podporu 

zvládnutí dvojí role – pečovatelky a zaměstnankyně. Na druhou stranu bylo zapotřebí 

zvýšit stále klesající míru porodnosti, což vedlo k zavedení štědrých sociálních podpor 

spojených s rodičovstvím a zaměstnáním. I když se podařilo ženy zapojit do pracovního 

procesu, porodnost se nezvyšovala o tolik, jak bylo očekáváno. Zprávy vládní komise 

konstatovaly, že za tuto situaci může především nerovnost mezi mužem a ženou ve 

společnosti a s tím spojené diskriminační chování vůči ženám. Rodinná politika nabrala 

tedy směr k neutralitě, kdy byla zavedena peněžitá pomoc v rodičovství namísto 
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peněžité pomoci v mateřství a zavedeno individuální zdanění příjmu fyzických osob. 

Také se začalo diskutovat o roli muže v rodině, kdy i on má nejen právo, ale i povinnost 

podílet se na péči a výchově dětí. Sociologické výzkumy během 80. let však ukázaly, že 

tato neutralita existuje stále jen v rovinách teorie a legislativy. Jsou to stále především 

ženy, které se starají o domácnost a výchovu dětí a díky tomu je stále přítomen 

diskriminační přístup nejen v zaměstnání. Poprvé v dějinách Švédska bylo mužské 

dominantní chování označeno za zdroj nerovnosti, především jejich nedostatečné 

zapojení se do chodu domácnosti, čímž znemožňují ženám cílit na vyšší pozice 

v zaměstnání. V roce 1983 byla ustanovena tzv. mužská skupina, která měla za úkol 

zanalyzovat mužský vliv na rovnost pohlaví, čímž se měl vysvětlit původ násilí na 

ženách, neochotu podílet se na péči o dítě a zanedbávání rodiny. Roku 1987 vydala tato 

komise vlivnou zprávu s návrhy na zlepšení situace. Bylo zdůrazněno, že pro zlepšení 

stavu demokracie, a tedy i společnosti, je zapotřebí, aby muži začali sdílet svou moc, 

vliv a povinnosti se ženami. Komise navrhla zákon o rovném zastoupení žen a mužů ve 

vedoucích postech vládních úřadů s mezitímním cílem 30 % v roce 1992 a 40 % v roce 

1995. Navzdory tomu, že toto radikální řešení bylo zamítnuto, způsobil tento návrh 

rozsáhlou diskuzi napříč společenským spektrem o postavení žen a mužské dominanci. 

Téma ženské rovnosti se stalo politicky přitažlivým, což mělo za následek zvýšení 

procentuálního zastoupení ženských kandidátek pro nadcházející parlamentní volby. 

Bylo shledáno, že trh práce je vysoce genderově nevyvážený a že ženy zastávají 

především pozice s nižšími mzdami a s monotónní a opakující se prací. Bylo zjištěno, 

že téměř polovina žen pracuje na částečný úvazek, což je v porovnání se 3 % mužů, 

kteří pracují na částečný úvazek značný rozdíl. Uváděným důvodem pro tuto nerovnost 

byl ve společnosti stále přetrvávající stereotyp, že ženiným úkolem je především starost 

o domácnost.  ena poté tomuto přizpůsobuje i svůj výběr zaměstnání. 

V roce 1988 byl přijat pětiletý akční plán pro podporu genderové rovnosti, který 

měl za cíl ekonomickou nezávislost žen, rovné příležitosti mužů a žen v oblasti 

zaměstnání, zvýšení povědomí o rovnosti prostřednictvím edukačních programů 

a nalezení rovnováhy mezi zaměstnáním a rodičovstvím. Rodinná politika se tedy 

začlenila do politiky genderové rovnosti. Byl prosazován zákaz diskriminace na základě 

pohlaví, čehož mělo být dosaženo především vytvořením dostatečného zázemí 
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předškolní péče o děti, které umožní matkám zkombinovat zaměstnání s výchovou 

dítěte. 

V roce 1993 byl přijat zákon, který ukládá povinnost územně samosprávným 

celkům zajistit dostatečný počet míst v předškolních zařízeních tak, aby v něm bylo 

možné umístit každé dítě od dvanácti měsíců svého věku. Zacíleno bylo také na 

peněžitou pomoc v rodičovství, kdy muži byli povzbuzováni, aby se alespoň po část 

doby starali o dítě. Za tímto účelem bylo období peněžité pomoci v rodičovství 

prodlouženo na dvanáct měsíců a měsíční podpora činila 90 % předchozího měsíčního 

příjmu. I přes tato velkorysá opatření pouze 10 % mužů využívalo této možnosti. 

Možným vysvětlením byly negativní reakce okolí a zaměstnavatele, když se muž 

rozhodl využít část rodičovského pojištění, ale také samotné vnímání některých žen, 

které péči o dítě a domácnost vnímají jako svou povinnost. Ustavená vládní komise, 

která se zabývala tímto tématem, navrhla třicetidenní nepřevoditelné „otcovské“ období, 

které bylo zavedeno roku 1995. Jestliže je dvanáctiměsíční doba rodičovského pojištění 

volně převoditelná mezi matku a otce, avšak dle statistik muži této možnosti 

nevyužívají, je zapotřebí muže motivovat dalším ekonomickým stimulem. Nově 

zavedené třicetidenní období je ustanovené pouze pro toho rodiče, který se na péči 

o dítě v předchozích dvanácti měsících nepodílel (tedy převážně pro otce). Jak již bylo 

zmíněno, tato podpora je nepřevoditelná, jestliže se tedy oprávněný rodič rozhodne 

nevyužít této možnosti, nemá pečující rodič na podporu nárok.  Tento měsíc „navíc“ byl 

i uchráněn před pozdějším snižováním podpor vlivem ekonomické krize. 

V roce 1994 bylo na krátkou dobu zavedeno schéma, v České republice známé 

jako rodičovský příspěvek, kdy vyplácená podpora není hrazena ze státního pojištění, 

ale je vyplácena z rozpočtu dané země jako mandatorní výdaj v rámci státní sociální 

podpory. Rodičovský příspěvek byl zaveden jako kompromis vládních stran po 

usilovném prosazování Křesťanské demokratické strany, která v něm viděla důležitý 

instrument pro zachování rodinného společenství, ale hlavně pro zachování svobodné 

volby, zda dítě bude vychováváno v rodinném prostředí či ve státem zřízené organizaci. 

Výše příspěvku činila 2 000 SEK za měsíc na dítě ve věku od jednoho roku do tří let, 

což při tehdejším kurzu činilo v přepočtu 7 458 Kč.
31

 Pro úplnost je třeba zmínit, že 
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v České republice činila v roce 1994 výše rodičovského příspěvku 1 500 Kč.
32

 

Rodičovská dovolená byla po šesti měsících své existence zrušena novou vládou, která 

rozhodnutí odůvodnila tím, že tento model je proti veškerým prosazovaným hodnotám 

genderové rovnosti, jelikož naopak povzbuzuje matku, aby zůstala ve své izolovanosti 

a ekonomické závislosti na partnerovi. 

Období 90. let 20. století je charakterizováno velkou ekonomickou krizí. Vláda 

shledala za nutné snížit veřejné výdaje, což se v prvé řadě dotklo oblasti sociálních 

služeb. Od roku 1974 činila výše peněžité pomoci v rodičovství 90 % průměrného 

měsíčního výdělku, což bylo v roce 1995 sníženo na 80 % a o rok později byla tato 

dávka nahrazující příjem snížena o dalších 5 %. Snížené rozpočty vedly k masivnímu 

propouštění ve veřejném sektoru, ve kterém převážně dominují ženy, což se velmi 

rychle projevilo rapidním snížením míry plodnosti. V roce 1998 při zotavení ekonomiky 

byla výše dávek plynoucí z pojištění zvýšena na necelých 80 % a tato výše zůstala 

uchována do současné doby. 

V této době se stala švédská rodinná politika středem celosvětového zájmu. Ve 

Zprávě o lidském rozvoji z roku 1995, kterou pravidelně vydává Organizace spojených 

národů, se Švédsko umístilo na první příčce v indexu rovnosti žen a mužů. Komise pro 

ženské kompetence ve své závěrečné zprávě v roce 1998 nicméně konstatovala, že 

ačkoliv toto umístění může být na první pohled lichotivé a správné, pravděpodobnějším 

vysvětlením je spíše mnohem horší situace v ostatních zemích. Dle statistik jsou ženy 

ve vedoucích pozicích zastoupeny pouze ze 3 % , vydělávají stále méně peněz než 

muži, jsou mnohem častěji příjemkyněmi peněžité pomoci v rodičovství a stále existuje 

určitá segregace pracovního trhu. Na návrh Organizace spojených návrhů byla přijata 

koncepce genderového mainstreamingu, která má za úkol podpořit prosazování rovnosti 

pohlaví.  

 

„Gender mainstreaming představuje integraci perspektivy rovnosti pohlaví do každé 

etapy procesu politiky – do její formulace, realizace, sledování a vyhodnocování – s cílem 

podporovat rovnost žen a mužů. Gender mainstreaming není sám o sobě cílem, ale prostředkem 
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k dosažení rovnosti. Nezabývá se pouze ženami, ale řeší vztah mezi ženami a muži ku 

prospěchu obou stran.“
33

 

 

Gender mainstreaiming se stal ústředním programem pro prosazování politiky 

rovnosti žen a mužů. Byl ustanoven zvláštní ministr pro prosazování genderové politiky 

rovnosti, jehož hlavním úkolem je koordinovat vládní politiku se zaměřením na 

eliminaci možných faktických dopadů zákonů, které by mohly prohlubovat nerovnost 

mezi mužem a ženou. Taktéž byl zaveden úřad specializovaného veřejného ochránce 

práv, zabývající se především otázkou genderové diskriminace. 

Nadále bylo zdůrazňováno, že rovnosti mezi mužem a ženou nebude nikdy 

dosaženo, pokud se nezmění zažité vzorce chování v rodině. Nerovnoměrné rozdělení 

moci ve společnosti, jak vědomé či nevědomé, zapříčiňuje přetrvávající subordinaci 

ženy ve společnosti v každodenním životě. Toto téma silně rezonovalo ve společnosti, 

a i když vytyčených cílů bylo dosahováno velmi pomalu, jedna významná změna ve 

společnosti nastala. Roku 1994 bylo zvoleno do parlamentu 40, 4 % žen, což ze 

Švédska udělalo zemi s nejvyšším počtem žen v parlamentu na světě. 

 

4.5 Počátek 21. století – zrovnoprávnění homosexuálních párů 

Ve 30. letech začala debata ohledně homosexuálních vztahů, které byly 

nezákonné jakožto „zločiny proti přírodě“. Na základě zprávy vládní komise a po 

dlouholetých politických debatách, bylo toto ustanovení roku 1944 zrušeno. Nicméně 

homosexualita však byla nadále vnímána jako psychologická porucha, která byla 

z tohoto seznamu odstraněna v roce 1979. Homosexuální vztahy jakožto formy soužití, 

začaly být právně akceptované v roce 1995, kdy byl přijat zákon o registrovaném 

partnerství. Nicméně až vstupem do nového milénia byly homosexuální páry plně 

zrovnoprávněny. Vládní komise byla pověřena vypracovat zprávu o možných 

negativních dopadech na dítě, které je vychováváno homosexuálními páry. Komise ve 

své zprávě konstatovala, že není žádných rozdílů z hlediska blahobytu, míry péče 

a rozumového a mravního vývoje dítěte, které je vychováváno homosexuálními páry. 

Roku 2003 bylo umožněno osvojení homosexuálním párům za stejných podmínek jako 

heterosexuálním a o dva roky později bylo povoleno umělé oplodnění lesbickým párům. 
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V roce 2009 byl s většinovou převahou přijat návrh na změnu manželského kodexu, 

kterým se umožnilo vstoupit do manželství i homosexuálním párům. Švédsko se tak 

stalo pátou zemí v Evropě a sedmou na světě, která legislativně deklaruje, že pohlaví 

nehraje roli v případě uzavření sňatku.
34

 

Cíle dosavadní rodinné politiky, tedy rovnost mužů a žen, nebyly dle 

statististických výzkumů naplňovány.  eny stále pobíraly nižší mzdu a byly 

segregované na trhu práce. Ve společnosti přetrvávala feministická nálada a polititcké 

strany ve volebních programech deklarovaly pokračování nastaveného politického 

směru. Rozhodujícím faktorem pro vítězství Sociálních demokratů ve volbách roku 

2002  bylo představení stropu pro maximální výdaje rodičů za předškolní zařízení pro 

děti, což mělo za úkol sjednotit dosavadní reginální rozdíly v poplatcích. Důležitým 

instrumentem pro dosažení deklarovaných cílů se jevila reforma peněžité pomoci 

v rodičovství. Doba pobírání nepřovoditelného finančního příspěvku byla v roce 2002 

prodloužena o dalších třicet dní, tedy celkově bylo pro druhého rodiče vyhrazeno 

šedesát dní. Celkový počet dní, po kterou rodiče mohou pobírat příspěvek ze státního 

rodičovského pojištění se zvýšil na 390 dnů.  

Dalším silně rezonujícím tématem na počátku milénia se stala snaha o potírání 

domácího násilí na ženách a především zabránění vražd ze cti, které páchají především 

osoby cizího původu. Tyto debaty eskalovaly v roce 2002, kdy byla zavražděna mladá 

dívka kurdského původu svým otcem poté, co se odmítla podvolit smluvenému sňatku. 

Tehdejší ministryně pro integraci Mona Sahlinová ve spolupráci s Úřadem pro imigraci 

představila edukační program zacílený na muže – přistěhovalce pro výuku švédských 

hodnot rovnosti a svobody volby a změnu zákona v podobě zvýšení věkové hranice pro 

vstup do manželství na osmnáct let.
35

 

V roce 2006 se k vládě dostala koalice středo-pravicových politických stran, 

která pokračovala v dosavadní cestě genderové rovnosti, avšak s důrazem na svobodu 

volby. Cílem bylo posílit práva rodičů a zvýšit možnost volby pro uspořádání svého 

rodinného života. Prostředkem se stalo znovuzavedení rodičovského příspěvku na 
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výchovu dítěte, které nevyužívá předškolní zařízení a který je hrazen z mandatorních 

výdajů státního rozpočtu. Rodičovský příspěvek má umožnit rodičům trávit čas se svým 

dítětem, pokud-li si to budou přát a posílit jejich právo volby. Doposud byli oba rodiče 

pod taktovkou genderové rovnosti tlačeni do zaměstnání na plný úvazek, nehledě na 

jejich vlastní přání pečovat o dítě sami namísto státního zařízení.  
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5 Současné pojetí rodinné politiky 
36

 
37

 
38

 

Jak již bylo zmíněno výše, politika genderové rovnosti subsumovala rodinnou 

politiku. Rodinná politika se stala nástrojem k prosazování mužské a ženské rovnosti ve 

společnosti. Švédsko se snaží dosáhnout rovnosti mezi mužem a ženou především 

prostřednictvím politiky zaměřené do oblastí rovného rozdělení vlivu a moci ve 

společnosti, ekonomické nezávislosti a rovného odměňování za stejnou práci, rovného 

rozdělení povinností spojené s domácností a eliminaci násilí páchaného na druhém 

pohlaví.  

3. října 2014 vydala vláda toto programové prohlášení, jež navazuje na 

dosavadní vývoj rodinné politiky: 

 

 „Vážený předsedo sněmovny, 

nová švédská vláda, je feministická vláda. Je třeba bojovat se zažitými genderovými rolemi 

a strukturami. Ženy a muži musí mít stejnou pravomoc ovlivňovat společnost a své vlastní životy. To je 

jediný způsob, jak nejen naše společnost, ale i každý jedinec může dosáhnout svého plného potenciálu. 

Politika rovnosti žen a mužů se stane naší prioritou. Ministerstva a vládní úřady dostanou jasnější 

instrukce pro prosazování genderového mainstreamingu ve všech jejich činnostech. Naše práce začne ve 

vyčlenění finančních prostředků ve státním rozpočtu. Vylepšeny budou podmínky pro podporu obětí 

domácího násilí, azylových domů a službám pro pomoc obětem trestných činů. Musí být objasněno více 

mravnostních trestných činů. Princip souhlasu se souloží je zásadní. Trestný čin znásilnění bude v tomto 

ohledu revidován a sankce za násilné mravnostní trestné činy budou zpřísněny. Zakoupení sexuálních 

služeb v zahraničí bude kriminalizováno. 

Rozdíl v odměňování mužů a žen musí být snížen. Za tímto účelem, bude každý rok prováděno 

mapování situace. Ženy a muži by měli mít stejné pracovní ohodnocení. Ženy a muži by měli mít stejnou 

míru zaměstnanosti. Práce na plný úvazek by v tomto případě měla být normou, kdy pracovní poměr na 

částečný úvazek by měl být pouhou alternativou. Je třeba přijmout opatření, aby více lidí mohlo pracovat 

na plný úvazek. Rodičovský příspěvek na výchovu dítěte bude zrušen. Pro podpoření rovného čerpání 
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podpůrčí doby u peněžité pomoci v rodičovství, bude zaveden třetí měsíc vyhrazený pro každého z rodičů. 

Samotná peněžitá pomoc v rodičovství bude taktéž zrevidována tak, aby se usnadnil život pro ty rodiny, 

které se označují jako ne-nukleární. 

Vláda provede průzkum počtu žen a mužů v řídících orgánech společností kótovaných na burze 

po výroční valné hromadě v roce 2016. V případě, že podíl žen v řídících orgánech společností 

kótovaných na burze nebude alespoň 40 % na konci roku 2016, bude prezentován legislativní návrh 

ohledně kvót.  

Podíl profesorek musí být zvýšen a prostředky na výzkum musí být rozdělovány genderově 

spravedlivě.“ 
39

 

 

Vláda tedy jasně deklarovala, že se plně ztotožňuje se současnou koncepcí 

rodinné politiky a politiky genderové rovnosti a hodlá v tomto směru i nadále 

pokračovat.  

 

5.1 Boj proti domácímu násilí 
40

 

Jedním z hlavních bodů politiky genderové rovnosti je eliminace násilí 

páchaného na druhém pohlaví, především na ženách. Počátky boje proti násilí 

páchaného na ženách lze spatřovat v roce 1864, kdy muži bylo odebráno tehdejší 

zákonné právo ukáznit svou manželku, i pomocí násilí. Od roku 1965 spadá do 

trestného činu znásilnění i donucení k pohlavnímu styku mezi manželi, čímž se Švédsko 

stalo prvním státem na světě, který tak učinil. V roce 1982 bylo z trestných činů, u 

kterých je možno zahájit trestní stíhání jen se souhlasem poškozeného vyjmut trestný 

čin týrání a znásilnění, kterého se dopustila osoba blízká ve vztahu k poškozenému.
41

  

Roku 1994 bylo založeno Národní centrum pro znásilněné a týrané ženy sídlící 

v Uppsale, které je odpovědné za výzkum v dané oblasti a tvorbu metodologie pro 

výcvik pracovníků, kteří s obětí přijdou do kontaktu. Cílem je naučit pracovníky 

propojit citlivě fyziologickou a praktickou pomoc s psychologickou podporou a naučit 
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je rozpoznat známky možného domácího násilí. Školení jsou určena především pro 

pedagogy, zdravotnický personál, orgány činné v trestním řízení, sociální pracovníky, 

právníky a teology. 

V roce1998 přijal parlament dodatek k trestnímu zákoníku, a to zákon o ochraně 

ženské integrity. Nově byl definován trestný čin hrubého porušení ženské integrity. 

Muži, který se opakovaně dopustil jednání, jež má znaky jiného trestného činu na osobě 

jemu blízké a tímto byl způsobilý vážně poškodit sebevědomí oběti, může být uložen 

trest v délce od šesti měsíců do šesti let. Tento trestný čin nevylučuje souběh jiných 

trestných činů, kterých se na osobě blízké dopustil.
42

  

Vláda soustavně monitoruje situaci a přijímá kroky ke snížení násilí na ženách 

a péče o ně.  Necelých 30 % žen ve věku 16–24 let pociťují strach z možného napadení, 

což je šest krát více, než u mužů. V roce 2012 bylo v trestním řízení odsouzeno 52 960 

fyzických osob, z čehož bylo 77 % mužů a 23 % žen. Co se však týká násilných 

trestných činů, ty páchají z 87 % muži (11 680 pravomocně odsouzených mužů) 

a z 13 % ženy (1 720 pravomocně odsouzených žen). Z celkového počtu násilných 

trestných činů je z 60 % pachatelem muž, který napadne jiného muže.  ena se stane 

obětí pachatele muže v 27 % případů násilných činů a pouze 3 % násilných činů jsou ty 

případy, kdy je pachatelem žena a obětí muž. Pokud tedy ženy páchají násilné trestné 

činy, tak převážně opět na ženách.  ena se stává terčem útoku ze strany muže převážně 

v domácnosti, a to z 59 %. Počet hlášených násilných činů neustále stoupá, hlavní 

příčina je však spatřována nikoliv v agresivnější společnosti, naopak častějším 

ohlášením trestného činu. Nicméně v tomto případě je zde stále hovořeno o vysokém 

počtu latentní kriminality, kdy oběti spáchaný trestný čin nenahlásí, obzvláště pokud 

jsou ve vzájemném příbuzenském poměru. V roce 2013 bylo nahlášeno 2 136 případů 

domácího násilí páchaného na ženách. Ze statistik Národní rady pro prevenci 

kriminality vyplývá, že trestného činu znásilnění se dopouštějí výhradně muži. V roce 

2012 bylo pro tento trestný čin odsouzeno 320 mužů, ale žádná žena.
43
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V roce 2007 vláda představila Akční plán pro boj s násilím páchaným na ženách, 

násilí a útlaku ve jménu cti a násilí homosexuálních párů a vyčlenila pro něj více než 

80 milionů Euro. Výsledkem má být zvýšení ochrany a podpory obětí, větší důraz na 

preventivní opatření, vyšší efektivita soudního systému, zvýšení kooperace a koordinace 

a posílení kompetencí relevantních subjektů, zacílení konkrétních opatření proti 

pachatelům, jako je např. zlepšování technických podmínek pro elektronické 

monitorování dodržování zákazu styku či zavedení intervenčních center pro pachatele. 

Dále jsou ze strany státu finančně podporovány azylové domy, bezplatné krizové 

telefonní linky určené pro oběti domácího násilí a speciální alarmy určené ženám, 

kterým hrozí nebezpečí napadení a které jsou propojeny s policií.
44

 

K 1. lednu 1999 se Švédsko stalo první zemí, kde byl kriminalizován nákup 

sexuálních služeb, nikoliv však jejich poskytování. Prostituci je zapotřebí eliminovat, 

jakožto nežádoucí sociální jev, se kterým je většinou spojena další trestná činnost, 

zejména nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami 

a s jedy, obchodování s lidmi, sexuální zneužívání a násilí páchané na ženách. 

U prostituce dochází k dehonestování lidské důstojnosti, což je v rozporu 

s prosazovanou politikou genderové rovnosti. Důvodem proč se Švédsko neuchýlilo ke 

kriminalizaci poskytování sexuálních služeb, se stal především argument, že ženy, které 

své služby nabízejí, se nachází v těžké životní situaci, kdy by jejich stigmatizace 

pravomocným odsuzujícím rozsudkem spáchaného trestného činu nebyla nijak 

nápomocna pro nový životní start.
45

 Švédská vláda vnímá problém tohoto sociálního 

jevu velmi vážně, a dle výše citovaného prohlášení, má v úmyslu kriminalizovat a stíhat 

nákup sexuálních služeb svými občany i v zahraničí. 
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5.2 Rozdělení vlivu a moci ve společnosti 

5.2.1 Moc zákonodárná 

Rovné rozdělení vlivu a moci ve společnosti je jedním ze zásadních témat 

politiky prosazování mužské a ženské rovnosti.  enám bylo roku 1919 poprvé 

umožněno volit do komunálních voleb, stejně tak i možnost být zvolena. O dva roky 

později se konaly první celostátní volby, kde ženám bylo uděleno aktivní i pasivní 

volební právo a do parlamentu bylo zvoleno prvních pět žen. Počátkem 90. let 20. 

století začalo téma genderové rovnosti rezonovat ve společnosti a tento nový směr měl 

silnou oporu mezi voliči. Zastoupení žen a mužů v parlamentu začíná být vyvážené od 

roku 1994, kdy podíl žen činil 40%. Nutno podotknout, že Švédsko patří tradičně 

k zemím s nejvyšší volební účastí. Při posledních celostátních volbách činila volební 

účast 87 %, přičemž poměr žen a mužů je vyrovnaný.
46

 Pro politické strany je tato 

vysoká volební účast podnětem k příjímání opatření směřujících k naplnění 

deklarovaných slibů. I když není zákonem uložena žádná kvóta pro počet žen na 

kandidátních listinách stran, některé strany dobrovolně určitá pravidla ve prospěch žen 

přijaly. Sociální demokratická strana (Socialdemokraterna) zavedla roku 1993 pravidlo 

„zipování“, tj. že na každém druhém místě na kandidátní listině musí být uvedena žena. 

Nicméně ostatní strany mají taktéž interní doporučení pro tvoření kandidátních listin 

s rovným zastoupení žen.
 
Na kandidátních listinách Levicové strany (Vänsterpartiet) 

a Strany Zelených (Miljöpartiet de Gröna) musí být obě pohlaví zastoupena rovným 

dílem.
47

 

K 1. únoru 2015 činí procentuelní zastoupení žen ve švédském parlamentu 

43,6 %, což je nejvíce ze všech zemí Evropy a dokonce tak Švédsko řadí na šestou 

příčku z celosvětového hlediska.
48

 Oproti minulým volbám z roku 2010 však počet žen 

mírně poklesl, konkrétně je v současnosti o 5 žen v parlamentu méně. Pro porovnání, 

zastoupení žen v Parlamentu České republiky činí 19 %, což Českou republiku řadí na 
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74. příčku z celosvětového hlediska. I přes tuto úspěšnou statistiku je kritizováno, že 

pouze ve dvou z osmi politických stran, které se po volbách v roce 2014 dostaly do 

parlamentu, je předsedkyní žena. 
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Tabulka 1: Výsledky voleb do poslanecké sněmovny roku 2014 

 Počet Procentuální 

zastoupení 

Politická strana mužů žen mužů žen 

Sociální demokratická strana 

(Socialdemokraterna) 

60 53 53% 47% 

Umírněná koaliční strana (Moderaterna) 40 44 48% 52% 

Švédští demokraté (Sverigedemokraterna) 38 11 78% 22% 

Strana Zelených (Miljöpartiet de Gröna) 13 12 52% 48% 

Strana středu (Centerpartitet) 13 9 59% 41% 

Levicová strana (Vänsterpartiet) 9 12 43% 57% 

Liberální lidová strana (Folkpartiet) 14 5 74% 26% 

Křesťanští demokraté (Kristdemokraterna) 10 6 63% 37% 

Celkem 197 152 56% 43% 

 

Zdroj: STATISTICS SWEDEN. Election to the Riksdag in 2014. Those elected by sex, party and 

foreign/Swedish background [online]. [cit. 2015-04-02]. Dostupné z: http://www.scb.se/en_/Finding-

statistics/Statistics-by-subject-area/Democracy/General-elections/General-elections-nominated-and-

elected-candidates/Aktuell-Pong/12359/Election-to-the-Riksdag/195132/ 

 

Parlamentní politické strany se ve svých volebních programech shodovaly ve 

většině bodů týkajících se zlepšení postavení žen ve společnosti. Společnými body bylo 

prosazování zlepšení ekonomické situace žen, především rovného zacházení na 

pracovišti, úprava daňového a penzijního systému a podpora rovného čerpání 

rodičovské dovolené. Politické strany dále shodně proklamovaly prosazení lepší 

preventivní psychologické pomoci ženám a dívkám a pokračování v restriktivní politice 

domácího násilí. Některé volební programy obsahovaly i nové body, mezi které patří 

mj. návrh na sankce pro ty, jež nutí ženu vstoupit nedobrovolně do manželství (týkající 

se především smluveného manželství osob, jejichž rodiče se narodili mimo Švédsko), 

http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Statistics-by-subject-area/Democracy/General-elections/General-elections-nominated-and-elected-candidates/Aktuell-Pong/12359/Election-to-the-Riksdag/195132/
http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Statistics-by-subject-area/Democracy/General-elections/General-elections-nominated-and-elected-candidates/Aktuell-Pong/12359/Election-to-the-Riksdag/195132/
http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Statistics-by-subject-area/Democracy/General-elections/General-elections-nominated-and-elected-candidates/Aktuell-Pong/12359/Election-to-the-Riksdag/195132/
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zavedení kvót pro počet žen ve vedoucích pozicích ve společnostech kótovaných na 

burze a zakázání sexistických reklam.
49

 

5.2.2 Výkonná moc 

V roce 1947 byla jmenována první žena do úřadu ministryně, a to Karin 

Kocková (1891–1976). Zlom nastal až během volební kampaně roku 1994, kdy 

předseda Sociální demokratické strany Ingvar Carlsson slíbil při obhajování svého 

premiérského postu, že pokud se stane opět premiérem, v jeho novém kabinetu bude 

stejný počet žen jako mužů. Sociální demokratická strana získala ve volbách 45,3% 

hlasů, premiérem se stal opět Ingvar Carlsson, který svůj slib dodržel. Od této doby je 

počet mužů a žen v kabinetu víceméně vyrovnaný.
50

 

5.2.3 Moc soudní 

Organizační struktura soudů je rozdělena do dvou větví – obecního soudnictví, 

které se zabývá občanskými a trestními věcmi a správního soudnictví, pod které spadají 

veškeré spory týkající se veřejného práva. Obě větve tvoří okresní soudy, odvolací 

soudy a nejvyšší soud, který řeší precedentní otázky významné pro tvorbu práva. 

Průměrné procentuální zastoupení žen na pozici soudce se neliší od průměru 

Evropské unie, který činí 34 %.
51

 V justici dominují na pozicích předsedů soudu 

především muži, nicméně lze v posledním desetiletí sledovat posun 

k proporcionálnějšímu zastoupení žen. Důvodem bude především uvědomění si tohoto 

nedostatku vládou, která soudce do funkce jmenuje.  

Od roku 2010 je předsedkyní Nejvyššího civilního soudu (Högsta domstolens) 

Marianne Lundiusová, která se tak stala první ženou vůbec zastávající tento úřad.
52
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5.2.4 Top management 
53

 
54

 

Evropský parlament a Rada Evropské unie v listopadu 2012 navrhli směrnici 

č. 2012/0299 (COD), o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí 

rady/nevýkonnými členy správní rady společností kótovaných na burzách 

a o souvisejících opatřeních. I když je návrh genderově neutrální, týká se především 

podpory ženského pohlaví, jelikož ženy jsou ve vedoucích pozicích v dotčených 

společnostech Evropské unie zastoupeny pouze v průměru z 13,7 %. 

Návrh se týká, jak je z názvu patrno, podpory zastoupení žen pouze 

v nevýkonných orgánech společností, kde stanovuje minimální cíl 40 % žen v těchto 

orgánech. Návrh se vztahuje na všechny společnosti s více než 250 zaměstnanci nebo 

ročním obratem větším než 50 mil. euro, a jejichž cenné papíry jsou obchodovatelné na 

burze některého ze států Evropské unie. Směrnice vyzývá k zavedení jasně 

definovaných kvalifikačních kritérií pro výběrová řízení dotčených společností, kdy 

členové výkonných orgánů by měli být voleni na základě vhodnosti, způsobilosti 

a odborných výsledků. Pohlaví má být poté jakýmsi podpůrným kritériem, kdy pokud 

jsou dva stejně kvalifikačně vhodní kandidáti, vybere se ten, jehož pohlaví je 

zastoupeno ve společnosti menším podílem. Časový rámec pro dosažení stanovené 

kvóty byl určen do 1. ledna 2018 pro veřejné podniky a do 1. ledna 2020 pro ostatní 

kótované společnosti. Možné zavedení kvót pro podporu rovnosti se stalo živě 

diskutovaným tématem napříč celou Evropou a mezi státy, jež se stavěly negativně 

k přijetí směrnice o zlepšení genderové vyváženosti, patřila Česká republika, Švédsko, 

Německo, Velká Británie, Dánsko, Nizozemí, Estonsko, Maďarsko a Litva.
55

 Na 

jednání Rady ze dne 11. prosince 2014 bylo konstatováno, že Rada nebyla schopna 

dosáhnout obecného konsenzu pro přijetí této směrnice.
56

 Nehledě na tento neúspěch, 

                                                 
53

 EVROPSKÁ KOMISE. Evropská komise hledá možnosti, jak překonat překážky bránící ženám v 

dosahování vedoucích pozic [online]. Tisková z práva ze dne 5. března 2012. Dostupné z: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-213_cs.htm 

 
54

 STATISTICS SWEDEN.  Women and men in Sweden: Facts and figures 2014 [online]. [cit. 2015-05-

28]. ISBN 0284-4877. ISSN 0284-4877. Dostupné z: http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Publishing-

calendar/Show-detailed-information/?publobjid=22162 

 
55

 IHNED.CZ. Česko a dalších osm zemí EU se staví proti Bruselu. Odmítají kvóty pro ženy ve firmách 

[online]. 2013 [cit. 2015-05-20]. Dostupné z: http://domaci.ihned.cz/c1-60323510-evropska-unie-cesko-

kvoty-pro-zeny-ve-vedeni-firem 

 
56

 Eur-Lex 2012/0299 (COD) – 11/12/2014 Debate in Council 

http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Publishing-calendar/Show-detailed-information/?publobjid=22162
http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Publishing-calendar/Show-detailed-information/?publobjid=22162


40 

 

státy Evropy začínají samy zavádět pravidla pro genderovou vyváženost na vedoucích 

pozicích ve velkých společnostech. Roku 2003 zavedlo kvóty jako první Norsko, 

následně se přidalo Španělsko, Island, Francie, Belgie, Nizozemí, Itálie a nově 

i Německo.
57

  

Nová vláda se však již nestaví proti legislativnímu zavedení kvót. Švédská 

politika genderové rovnosti zde totiž narazila na neochotu dobrovolně se přizpůsobit 

novým trendům ve společnosti podporující ženy ve výkonných funkcích. Společnosti 

obchodovatelné na burze mají od roku 2007 uloženou povinnost zveřejňovat ve svých 

výročních zprávách genderové statistiky týkající se podílu mužů a žen ve vedení 

společnosti. Od roku 2010 mají taktéž zákonem uloženou povinnost usilovat o rovné 

zastoupení mužů a žen v představenstvu. Avšak dle statistických údajů z roku 2012 činí 

zastoupení žen v představenstvu 24 % a pouze v 5% případů je žena jeho předsedkyní 

nebo statutární ředitelkou. Naopak ve společnostech, ve kterých je většinovým 

akcionářem či společníkem stát, jsou ženy zastoupeny v manažerských pozicích z 65 %. 

Tuto disproporci je vláda dle programového prohlášení ze dne 3. října 2014, rozhodnuta 

prosadit prostřednictvím legislativy ohledně zavedení kvót, jestliže se situace do konce 

roku 2016 nezlepší. Cílovou hranicí je 40 % žen v řídících orgánech společností 

obchodovatelných na burze. 

 

5.3 Zapojení muže do péče o dítě a domácnost 
58

 
59

 

5.3.1 Domácí práce 

Ze statistických dat vyplývá, že domácím pracím se ženy v roce 2010 věnovaly 

průměrně 26 hodin týdně, což je o sedm hodin méně než tomu bylo v roce 1990. Muži 

                                                                                                                                               
 
57

 FICHTL, Anita. Gender Quotas on Boardroom Representation in Europe [online]. Institute for 

Economic Research at the University of Munich, 2013 [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: https://www.cesifo-

group.de/ifoHome/facts/DICE/Labour-Market-and-Migration/Labour-Market/Anti-discrimination-

Gender/gender-quota-boardroom-representation_report/fileBinary/gender-quotas-boardroom-

representation_dicereport313-db3.pdf 

 
58

 STATISTICS SWEDEN.  Women and men in Sweden: Facts and figures 2014 [online]. [cit. 2015-05-

28]. ISBN 0284-4877. ISSN 0284-4877. Dostupné z: http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Publishing-

calendar/Show-detailed-information/?publobjid=22162 

 
59

 DUVANDER, Ann-Zofie a FERRARINI, Tommy. Swedish family policy : controversial reform of a 

success story [online]. Friedrich-Ebert-Stiftung, 3-2009 [cit. 2015-03-10].  Dostupné z: 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/stockholm/06527.pdf 

 

https://www.cesifo-group.de/ifoHome/facts/DICE/Labour-Market-and-Migration/Labour-Market/Anti-discrimination-Gender/gender-quota-boardroom-representation_report/fileBinary/gender-quotas-boardroom-representation_dicereport313-db3.pdf
https://www.cesifo-group.de/ifoHome/facts/DICE/Labour-Market-and-Migration/Labour-Market/Anti-discrimination-Gender/gender-quota-boardroom-representation_report/fileBinary/gender-quotas-boardroom-representation_dicereport313-db3.pdf
https://www.cesifo-group.de/ifoHome/facts/DICE/Labour-Market-and-Migration/Labour-Market/Anti-discrimination-Gender/gender-quota-boardroom-representation_report/fileBinary/gender-quotas-boardroom-representation_dicereport313-db3.pdf
https://www.cesifo-group.de/ifoHome/facts/DICE/Labour-Market-and-Migration/Labour-Market/Anti-discrimination-Gender/gender-quota-boardroom-representation_report/fileBinary/gender-quotas-boardroom-representation_dicereport313-db3.pdf
http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Publishing-calendar/Show-detailed-information/?publobjid=22162
http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Publishing-calendar/Show-detailed-information/?publobjid=22162
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/stockholm/06527.pdf


41 

 

se v porovnání s rokem 1990 věnují domácím pracím jen o osm minut více, tedy 

neplacené práci věnují stále okolo jednadvaceti hodin týdně. Co se týká placeného 

zaměstnání, průměrná délka týdenní pracovní doby činí u žen třicet hodin, což je oproti 

roku 1990 o tři hodiny více. Mužům naopak pracovní doba klesla o čtyři hodiny týdně, 

na 37 pracovních hodin. Muži tedy tráví o devadesát minut denně déle ve výdělečném 

zaměstnání než žena.  

Z uvedeného vyplývá, že celková časová týdenní dotace věnovaná domácím 

pracím se za dvacet let snížila o sedm hodin, za což ovšem nemůže větší zapojení mužů, 

nýbrž rozvoj a dostupnost technologií určených pro výpomoc v domácnosti. Dále 

je patrné, že muži věnují celkové pracovní činnosti (tj. placené i neplacené) 

o dvě hodiny týdně více než ženy, což je stejný rozdíl jako v roce 1990. Avšak celkově 

v porovnání se statistickými údaji před dvaceti lety, obě pohlaví stráví celkovou prací 

kratší dobu, a to o čtyři hodiny. 

 

Tabulka 2: Týdenní dotace věnovaná placenému a neplacenému zaměstnání dle 

pohlaví 
 

 Rok 1990/1991  Rok 2010/2011  

ženy muži Celkem ženy muži Celkem 

Domácí práce 33 hodin 21 hodin 54 hodin 26 hodin 21 hodin 47 hodin 

Placené 

zaměstnání 

27 hodin 41 hodin 68 hodin 30 hodin 37 hodin 67 hodin 

Celkem 60 hodin 62 hodin  56 hodin 58 hodin  

 

Zdroj: STATISTICS SWEDEN. Women and men in Sweden: Facts and figures 2014 [online]. [cit. 2015-

05-28]. ISBN 0284-4877. ISSN 0284-4877. Dostupné z: http://www.scb.se/en_/Finding-

statistics/Publishing-calendar/Show-detailed-information/?publobjid=22162 

 

5.3.2 Péče o dítě 

Mateřská neplacená dovolená byla zavedena roku 1901 v délce čtyř týdnů po 

porodu. O třicet let později bylo zavedeno pojištění, které zaměstnaným ženám částečně 

kompenzovalo ušlý výdělek a v roce 1938 byl zaveden univerzální mateřský příspěvek 

i pro nezaměstnané matky. 
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Jak již bylo zmíněno, rodinná politika byla subsumována pod politiku genderové 

rovnosti. Hlavní příčina mužské dominance ve společnosti je viděna především 

v zakořeněném rozdělení rolí, ženy pečovatelky a muže živitele rodiny, což se švédská 

politika snaží změnit. Prosazuje dvoupříjmový model rodiny, tedy finančně nezávislou 

a soběstačnou ženu, který přetrvává i po narození dítěte. I když je možnost nástupu na 

rodičovskou dovolenou po porodu dítěte genderově neutrální, zřejmě nepřekvapí, že po 

porodu jsou to právě především ženy, které jsou příjemkyněmi peněžité pomoci 

v rodičovství. Z fyziologického hlediska žena potřebuje po porodu určitou dobu 

rekonvalescence, nejčastěji v délce šesti týdnů. Taktéž pouze žena může dítěti v raném 

věku poskytnout nenahraditelnou stravu ve formě mateřského mléka.  

Dítě po narození vyžaduje po určitou dobu přímou péči určité osoby, než je ho 

možné svěřit do péče instituce, která poskytuje denní péči o děti. Tato hranice 

individuální péče je ve Švédsku všeobecně vnímaná do věku jednoho roku dítěte. Doba 

podpůrčí doby peněžité pomoci v rodičovství činí 480 dní, z nichž však devadesát dní 

není kryto procentuální částkou závislou na výši předchozího příjmu, avšak příjemce 

má po tuto dobu nárok na základní denní částku, která je s porovnáním s životními 

náklady velmi nízká. Navíc rodiče si mohou část doby ponechat a vybrat ji v pozdějším 

věku dítěte (od čtyř let věku dítěte je možné si ponechat 96 dní, které je zapotřebí 

vyčerpat do dvanáctého věku dítěte nebo do ukončení jeho 5. ročníku základní školy). 

Dvoupříjmový model rodiny se tedy většinou plně navrací do domácnosti okolo 

dovršení 16. měsíce věku dítěte. Během této fáze individuální péče je politickým 

(a společensky podporovaným) cílem zapojit více mužů do výchovy a péče o dítě. 

Ideálním stavem je rozdělení rodičovské dovolené, po kterou je vyplácen peněžitý 

příspěvek v rodičovství, rovným dílem mezi matku a otce.  

Počátky snahy o zapojení muže o péče o dítě můžeme spatřovat od roku 1974, 

kdy bylo zavedeno genderově neutrální rodičovské pojištění. Od této doby mají muži 

i ženy rovné podmínky pro přiznání peněžité pomoci v rodičovství. O šest let později 

byla zavedena možnost čerpání desetidenního volna v souvislosti s narozením dítěte, 

určené především pro otce. Bylo shledáno, že se situace nijak zásadně nemění, a proto 

bylo přistoupeno k finanční stimulaci. Roku 1995 byl zaveden tzv. daddy month, tedy 

měsíc zcela vyhrazený pro toho z rodičů, který nebyl příjemcem peněžité pomoci 

v rodičovství. O tento měsíc se prodlouží podpůrčí doba při pobírání příspěvku. Buď 
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tedy oba rodiče již budou pracovat anebo se o dítě bude starat druhý rodič, který má 

v této chvíli stále nárok na peněžitý příspěvek plynoucí z nemocenského pojištění. Výše 

peněžité pomoci v rodičovství nyní činí necelých 80 % průměrné mzdy, maximálně 945 

SEK na den. To znamená, že výdělek nad 27 500 SEK měsíčně již není z pohledu 

vyplácené částky relevantní. Průměrný výdělek muže v roce 2012 činil 33 305 SEK 

měsíčně, průměrný měsíční výdělek ženy zaměstnané ve zdravotnickém sektoru 

v tomtéž období činil 24 176 SEK. Pokud by tedy příjemcem peněžitého příspěvku 

v rodičovství byl muž s tímto průměrným výdělkem, obdržel by jej v maximálně možné 

výši, a to 25 500 SEK měsíčně. Jestliže na rodičovské dovolené zůstane žena, jejíž 

průměrný měsíční příjem činí výše zmíněných 24 176 SEK, obdrží příspěvek ve výši 

18 510 SEK. Z výše uvedeného vyplývá, že kdyby muž zůstal na rodičovské dovolené, 

činil by celkový příjem rodiny 49 676 SEK měsíčně (24 176 SEK + 25 500 SEK), což 

je o 2 139 SEK měsíčně nižší částka (12 836 SEK za půl roku), než kterou by rodina 

celkově disponovala, kdyby se muž namísto péče o dítě věnoval placenému 

zaměstnání.
60

  

Jelikož ekonomické důvody byly jednou z nejčastěji uváděných příčin, proč 

muži nezůstávají na rodičovské dovolené déle, byl roku 2008 představen tzv. gender 

equality bonus, který finančně podporuje ty rodiny, které se rozhodnou starat o své dítě 

rovným dílem. Prosazovaným ideálem je tedy péče o dítě matkou po dobu prvních šesti 

měsíců jeho života a poté její vystřídání otcem na stejně dlouhou dobu. Pokud rodiče 

budou na rodičovské dovolené, po kterou mají nárok na peněžitý příspěvek 

v rodičovství, stejně dlouhou dobu, mají nárok na maximální výši příspěvku, která činí 

13 500 SEK. Ve výše uváděném příkladu by to tedy znamenalo, že kdyby muž pečoval 

o dítě stejně dlouhou dobu jako žena, stal by se argument finanční ztráty 

bezpředmětným. Rodina by si naopak celkově polepšila o 664 SEK za rok. Pro úplnost 

je třeba dodat, že dle švédské spotřebitelské agentury je výše předpokládaných rozumně 

vynaložených nákladů na dítě do jednoho roku věku 1 840 SEK měsíčně.
61
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Poslední novinkou z roku 2012, která má podpořit větší zapojení muže do péče 

o dítě, je zavedení tzv. double days, tedy sdílených dnů, po kterých mohou oba rodiče 

společně čerpat peněžitý příspěvek a společně se tak starat o dítě a posílit rodinné 

vztahy. Třicetidenní období mohou rodiče využít během prvního roku dítěte. Využívání 

této doby přichází v úvahu především během prvních dnů narození dítěte (pokud nestačí 

desetidenní otcovské volno), při nemoci pečujícího rodiče, ale také během střídání 

rodičů na rodičovské dovolené, kdy si nově starající rodič osvojuje denní režim dítěte. 

 

Tabulka 3: Procentuální rozdělení počtu čerpaných dní peněžité pomoci v rodičovství, 

ošetřovného a kontaktních dnů mezi muže a ženy 

 

Peněžitá pomoc v rodičovství 2007 2010 2012 

Muži 20,83 % 23,11 % 24,43% 

 eny 79,17 % 76,89 % 75,57 % 

Ošetřovné    

Muži 35,74 % 35,53 % 36,23 % 

 eny 64,26 % 64,47 % 63,77 % 

Kontaktní dny    

Muži 34,58 % 35,38 % 33,34 % 

 eny 65,42 % 64,62 % 66,66 % 

 

Zdroj: Statistisk arsbok foer Sverige = Statistical Yearbook of Sweden. Stockholm: Statistiska 

Centralbyran, 2014. ISBN 978-916-1815-951. 

 

5.4 Ekonomická nezávislost 
62

 

5.4.1 Historický vývoj 

Ekonomické zrovnoprávňování žen ve společnosti začalo ve Švédsku roku 1845, 

kdy právo zdědit majetek již nezáviselo na pohlaví jedince. Od roku 1874 nemohl 

manžel nakládat samovolně s výdělkem své manželky. Pro podporu zvýšení porodnosti 
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bylo roku 1939 zákonem znemožněno propustit ženu z důvodu těhotenství, mateřství či 

manželství. Ovšem skutečný počátek rovného ekonomického ohodnocení žen nastal 

roku 1947, kdy byla sjednocena kritéria ve státní sféře pro odměňování zaměstnanců 

nehledě na jejich pohlaví. V roce 1960 pod nátlakem vlády vznikla dohoda mezi 

zaměstnavateli a odbory o postupném zrušení dvojích mzdových sazeb pro ženy 

a muže. Vláda pro podporu rovných příležitostí mužů a žen zavedla v roce 1970 nové 

studijní plány pro základní a střední školy, které mají podporovat žáky k výběru svého 

budoucího povolání nehledě na dosavadní stereotypní předpoklady. Významným 

krokem k posílení nezávislosti ženy na muži bylo zrušení společného zdanění manželů 

v roce 1971. O devět let později byl přijat zákon, jenž zakazuje diskriminaci 

v zaměstnání na základě pohlaví. 

5.4.2 Mužské a ženské obory 

Rovnost pohlaví je chápána jak kvalitativně, kdy vzdělání, vědomosti 

a zkušenosti muže a ženy mají stejnou váhu pro utváření společnosti, tak je chápána 

i kvantitativně, kdy zaručuje ženám a mužům stejnou míru vlivu na utváření 

společnosti. Jestliže je v určitém odvětví zastoupeno více než 60 % jednoho z pohlaví, 

hovoří se o odvětví ovládané muži nebo ženami.  

Ze třiceti pracovních oborů, ve kterých je zaměstnáno nejvíce lidí, je pouze ve 

třech oborech zastoupení mužů a žen rovnovážné, a to kuchařství, učitelství ve vyšším 

stupni vzdělání a výkon lékařského povolání. Tradičními mužskými odvětvími jsou 

zaměstnání technického charakteru a manuálních prací. V tomto odvětví lze sledovat od 

poloviny 80. let 20. století stálý vzestup zastoupení žen, který od této doby vzrostl 

o 17 %, a to na hodnoty 31 % žen a 69 % mužů.  Nejvíce segregovaným oborem je 

tesařství a truhlářství, kde je zaměstnáno pouze 1 % žen.  eny naopak dominují 

zdravotnickému odvětví a odvětví sociálních služeb, kde z celkového počtu 

zaměstnanců tvořily ženy v roce 2013 83 %, což je skoro stejná hodnota jako v roce 

1985. Mezi další odvětví, ve kterém dominují převážně ženy, se řadí zaměstnání 

v předškolních institucích pro děti a učitelství na základních školách. V navazujícím 

studiu je zastoupení pohlaví již rovnocenné, s mírnou převahou mužů, vyjma 

profesorských postů, kde muži jsou zastoupeni ze 76 %. 
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5.4.3 Vzdělání 

Roku 1873 bylo ženám ve Švédsku zásadně dovoleno studovat na veřejných 

vysokých školách. Dle statistických údajů je z celkového počtu promujících studentů 

zastoupeno v průměru 63 % žen za období od akademického roku 1985/86. V tomto 

období je však vidět posun z hlediska politiky rovnosti, jelikož i když během 

akademického roku 1985/86 byly ženy převážnými absolventy vysokých škol, na 

postgraduální studium se jich hlásilo dvakrát méně než mužů a diplom obdrželo 

dokonce třikrát méně žen než jejich mužských kolegů. Politické strany si daly za cíl 

tento výrazný nepoměr napravit, což se podařilo v akademickém roce 2012/2013, kdy 

ženy i muži byli zastoupeni rovnoměrně. 

5.4.4 Zaměstnanost 

Obyvatelstvo řadíme na ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní. Mezi 

ekonomicky neaktivní obyvatelstvo se řadí osoby, které nejsou zaměstnané a práci 

aktivně nehledají, tedy především děti, osoby v domácnosti, studenti, penzisté 

a zdravotně hendikepovaní. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo tvoří zaměstnaní 

a nezaměstnaní, kteří aktivně hledají uplatnění na pracovním trhu. 

Současná míra nezaměstnanosti zohledněná o sezonní nezaměstnanost činí 

k únoru 2015 7,9 %, míra inflace k březnu 2015 činí 0,2 %.
63

 Zaměstnanost žen od 

umožnění jejich vstupu na pracovní trh se neustále zvyšuje.
 64

 V roce 2013 ekonomicky 

aktivních žen ve věku od 20–64 let bylo 81 %, nezaměstnaných 6,8 %. Na plný 

pracovní úvazek (tj. minimálně 35 hodin týdně) pracovalo 54 % žen. V roce 1990 ženy 

strávily v zaměstnání průměrně 27 hodin týdně, tj. o 3 hodiny méně než v současné 

době. Jejich pracovní doba se tedy prodloužila průměrně o 35 minut denně. Mužská 

zaměstnanost dosáhla v roce 2013 82 %, míra nezaměstnanosti činila 7,4 %.  
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5.4.5 Průměrný výdělek
65

 

Nejčastěji uváděným důvodem, proč se muži zdráhají zapojit do péče o dítě 

rovným dílem, je ten, že jejich výdělek je vyšší než matky dítěte, a tudíž by celkový 

příjem domácnosti činil méně, než kdyby na rodičovské dovolené zůstala pouze matka 

dítěte. Průměrný plat muže je ve Švédsku zhruba o 14 % vyšší než plat ženy. Výše 

průměrného výdělku ženy v roce 2013 byl 28 400 SEK, muže 32 900 SEK.
 
Hlavním 

argumentem nižšího výdělku je, že ženy a muži vykonávají práci v různě náročných 

odvětvích. V roce 2012 ve zdravotnickém sektoru, ve kterém dominují ženy, byl 

průměrný plat 24 176 SEK. Zatímco v sektoru technického charakteru, kde převládají 

muži, činil průměrný výdělek 33 305 SEK. Nicméně dle statistik vyplývá, že i když je 

žena zaměstnána na srovnatelné pozici s mužem, její plat je stejně o 7 % nižší než jejího 

kolegy se srovnatelným vzděláním. 

Je shledáváno, že za diskriminací ženského pohlaví na pracovním trhu může 

především tradičně vnímaný vzorec chování, kdy žena nese odpovědnost za péči 

o domácnost a dítě.  ena je poté vnímána jako „problémový“ zaměstnanec, který bude 

v práci častěji absentovat z důvodu povinnosti péče o dítě. Cílem švédské politiky je 

tedy ženě především ulehčit břímě péče a to dvojím způsobem: větším zapojením muže 

do chodu domácnosti a širokou veřejně dostupnou institucionální péčí pro děti. 

5.4.6 Práce na částečný úvazek 

Při vyhodnocování reálného dopadu politiky genderové rovnosti je jedním 

z nejdůležitějších ukazatelů statistika zaměstnání na částečný úvazek.  eny vyhledávají 

častěji práci na částečný úvazek, aby mohly zvládat péči o domácnost a výchovu dětí, 

což vede k jejich ekonomické závislosti na muži, konkurenční nevýhodě na trhu práce, 

nerovnému rozdělení povinností v domácnosti a přetrvávajícím stereotypům.  eny jsou 

častěji než muži zaměstnány na částečný úvazek a samy si častěji vybírají pracovní 

pozice, ve kterých je snadnější sladění práce o domácnost a péče o nezletilé děti 

a neusilují o časově náročné vedoucí pozice. 

V roce 1987 pracovalo na částečný úvazek 45 % žen a jen 6 % mužů. V roce 

2013 klesl počet pracujících žen na částečný úvazek o 21 procentních bodů, na hodnotu 
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24 % všech zaměstnaných žen. Od roku 1976 můžeme sledovat pozvolný vzestup 

mužů, kteří pracují na částečný úvazek. V roce 2013 pracovalo na částečný úvazek 8 % 

mužů.   

Mezi hlavními uváděnými důvody, proč ženy pracují na částečný úvazek, patří 

nemožnost najít vhodnou práci na plný úvazek a poté péče o dítě. Muži naopak uvádějí 

jako hlavní důvody nemožnost najít vhodnou práci na plný úvazek, studium a pracovní 

neschopnost. Z celkového počtu zaměstnaných osob, které pracovaly na částečný 

úvazek kvůli péči o dítě či jinou příbuznou osobu, bylo v roce 2005 jen 5 % mužského 

pohlaví. V roce 2013 se již toto číslo zvýšilo na 12 %. Pokud tedy v roce 2013 statistiky 

uvádějí, že 8 % mužů bylo zaměstnaných na částečný úvazek, z čehož 12 % z důvodu 

péče o dítě, vyplývá z toho, že pouze necelé jedno procento zaměstnaných mužů je 

zaměstnáno na částečný úvazek z důvodu péče o dítě, zatímco tou samou cestou 

zjistíme, že tato hodnota u žen činí 21 %. Švédské politice se tedy nedaří zlomit vzorec 

chování, kdy žena je především pečovatelkou a strážkyní domova. Avšak stát na sebe 

převzal část břemena péče o dítě ve formě dostupné a rozvinuté institucionální péče. 
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6 Institucionální péče 
66

 

Mateřské školy začaly ve velkých městech Švédska vznikat od poloviny 

19. století, kdy ženy vlivem industrializace vstoupily na pracovní trh. Z počátku měly 

mateřské školy zajišťovat pouze bezpečné prostředí pro dítě, jehož rodiče se o něj 

nemohou starat z důvodu zaměstnání. Milníkem v předškolním vzdělávání je rok 1975, 

kdy byl přijat zákon o předškolním vzdělání, jež reflektoval výsledky vládní komise, 

ustanovené z důvodu vysoké poptávky. Do roku 1996 organizaci předškolní péče měla 

na starost Národní rada zdravotnictví a sociální péče pod působností Ministerstva 

zdravotnictví a sociálních věcí. Usnesením vlády byla tato kompetence přesunuta na 

Ministerstvo školství a vědy, které tímto bylo pověřeno organizací předškolní výchovy. 

Roku 1998 byl představen první rámcový vzdělávací program obsahující základní 

požadavky a cíle předškolního vzdělávání dětí.
67

 Mateřské školy mají za úkol 

poskytnout dětem bezpečné prostředí, rozvíjet v dětech zvědavost, podporovat jejich 

zdravý a všestranný rozvoj a vštěpovat jim základní hodnoty, na kterých je švédská 

společnost postavena. Program obsahuje požadavky pro podporu celoživotního 

vzdělávání, respektování základních lidských práv a svobod, demokratických hodnot 

a životního prostředí. Pobyt dítěte v předškolním zařízení byl zahrnut do konceptu 

nejlepšího zájmu dítěte. Tedy účast dítěte je vhodná zejména z důvodu socializace, 

všestranného rozvoje osobnosti a plnohodnotného dětství.
68

 

Předškolní péče se stala jedním z hlavních politických bodů během volební 

kampaně roku 2002. Sociální demokratická strana, která volby vyhrála, dostála svým 

slibům a stimulovala úřady místní samosprávy ke sjednocení dosavadních podmínek. 

Úřady místní samosprávy využívají ve Švédskou velkou míru autonomie a mohou samy 

určovat poplatky a podmínky, za kterých může být dítě do předškolního zařízení přijato. 

Vláda je nicméně motivovala štědrou finančí kompenzací, pokud by se do nového 
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programu připojily, což mělo za následek, že roku 2003 byly všechny jednotky územní 

samosprávy do tohoto programu zahrnuty. Výše poplatku za předškolní zařízení je nyní 

odvozena z celkového příjmu domácnosti a počtu dětí v domácnosti, které již 

školku navštěvují. Měsíční poplatek by neměl přesáhnout tři procenta celkového příjmu 

domácnosti na jedno dítě, maximální výše poplatku je limitována měsíční částkou 1 260 

SEK na jedno dítě. Přičemž reálně vynaložené náklady na jedno dítě činí 128 100 SEK 

za rok.
69

 

Předškolní péče je určena dětem od jednoho roku věku do doby, než začnou 

navštěvovat základní školu. Obce jsou povinny zajistit místo ve školce bez zbytečného 

odkladu dítěti od jednoho roku jeho věku, jestliže jeho rodiče pracují či studují. Jestliže 

si pečující rodič hledá zaměstnání či je na rodičovské dovolené s mladším sourozencem, 

má obec povinnost zajistit místo ve školce pro dítě v rozsahu nejméně tří hodin denně 

nebo 15 hodin týdně. Toto omezení neplatí, jestliže dítě dosáhne věku tří let v tom roce, 

ve kterém začíná nový školní rok. Poté je obec povinna od zahájení školního roku 

nabídnout místo ve školce v rozsahu nejméně 525 hodin. 

V roce 2013 bylo zapsáno do školky 84,2 % všech dětí v populaci ve věku od 

jednoho roku do pěti let, což je oproti roku 1998 nárůst o 12,4 %. 

 

Tabulka 4: Procentuální zastoupení všech dětí v populaci navštěvující státní předškolní 

zařízení 

Věk dítěte Rok 1998 Rok 2013 

1 rok 41,8 % 49,2 % 

2 roky 73,6 % 88,9 % 

3 roky 77 % 93,3 % 

4 roky 81,7 % 94,7 % 

5 let 85,1 % 94, 6% 

 

Zdroj: Statistické údaje dostupné z: http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-

tabeller/forskola/barn-och-grupper 
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Ve školním roce 2013/2014 činí počet dětí v dětské skupině 16,8 dětí. Na 

jednoho zaměstnance vychází v průměru 5,3 dítěte, což je oproti roku 1985 nárůst 

o jeden bod. Pro porovnání v České republice vychází na jednoho zaměstnance 

v průměru 12,7 dítěte.
70

 53,5 % učitelů v mateřských školách má vysokoškolské 

pedagogické vzdělání. Pozice pedagogických pracovníků v mateřské škole zastávají 

převážně ženy. Na podzim roku 2013 činil podíl mužů pouze 4 %, což je zhruba stejný 

podíl jako v roce 1980. 

Otevírací doba mateřských škol je od 6:30 ráno do 18:30 večer, což umožňuje 

většině rodičů sladit pracovní dobu s péčí o dítě. I když je ze zákona diskriminace na 

základě rodinného stavu zakázána, hraje věk a rodinný stav při rozhodování o přijetí do 

zaměstnání značnou roli, jelikož zaměstnanci s malými dětmi častěji absentují v práci 

z důvodu péče o dítě. Dlouhá provozní doba předškolního zařízení tuto nevýhodu 

koriguje, kdy rodičům v mimořádných situacích umožňuje zůstat v práci déle. Taktéž 

rodičům umožňuje větší variabilitu možností při hledání zaměstnání, kdy nejsou 

omezeni krátkou provozní dobou mateřských škol. 
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7 Finanční nástroje 

Druh a výši sociálních dávek určených pro rodiče a děti upravuje zákon o sociálním 

pojištění – Socialförsäkringsbalk (2010:110). Sociální pojištění poskytuje náhradu za 

ztrátu příjmu pro případ dočasné pracovní neschopnosti, pro případ stáří, invalidity 

a úmrtí živitele a pro rodiny s dětmi. Výplaty dávek ze sociální pojištění zahrnuje 

jednak univerzální příspěvky, tak i testované (adresné) příspěvky. Univerzální 

příspěvky jsou vypláceny každé fyzické osobě ve stejné výši, která splní podmínky dané 

zákonem, zatímco testované jsou poskytovány v závislosti na potřebnosti, např. výši 

příjmu. Vedle tohoto základního dělení existují ve Švédsku ještě dvě specifické formy 

finanční podpory – tzv. gender equility bonus, vyplácený na základě rovného rozdělení 

péče o dítě mezi rodiče a rodičovský příspěvek, který může být poskytován 

samosprávnými celky v zákoném rozmezí. 

 

7.1 Dávky vyplácené ze sociálního pojištění 
7172

 

7.1.1 Peněžitá pomoc v rodičovství  

Peněžitá pomoc v rodičovství je finanční obnos, který obdrží ten z rodičů, který 

namísto výkonu zaměstnání, studia či hledání práce pečuje osobně o dítě. Nárok na 

peněžitou pomoc v rodičovství má rodič dítěte nebo osoba, které bylo dítě svěřeno do 

péče. Za rodiče se pro tyto účely považuje i ten, kdo má nebo měl společně s rodičem 

dítěte jiné dítě a je nebo byl v manželském svazku anebo v registrovaném partnerství 

s rodičem dítěte. 

Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v rodičovstí je účast na pojištění alespoň 

jednoho z rodičů. Rodič je ve Švédsku pojištěn, pokud  zde má trvalé bydliště anebo je 

zaměstnán. Z tohoto pravidla existují výjimky, týkající se diplomatů, námořníků, letové 

posádky, státních úředníků pracujícíh v jiné zemi nebo vyslaných zaměstnanců v rámci 

Evropské unie. 
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Délka podpůrčí doby činí nejdéle 480 dní (přibližně 16 měsíců) na jedno dítě 

a končí jejím vyčerpáním, nejpozději však dnem, kdy dítě dovrší dvanáct let svého věku 

nebo ukončí pátý ročník základního školního vzdělání. Avšak od čtyř let věku dítěte je 

možné čerpat pouze 96 dní. Od roku 2012 mohou rodiče využít možnosti čerpání 

peněžité pomoci v rodičovství ve stejnou dobu (tzv. double days), a to nejdéle po dobu 

třiceti dní během prvního roku dítěte. 

Během prvních 390 dní je výše peněžité pomoci v rodičovství závislá na výši 

měsíčního příjmu před nástupem anebo před zkrácením pracovního úvazku v důsledku 

těhotenství a je kryta v rámci rodičovského pojištění. Výše příspěvku v následujících 

devadesáti dnech je stanovena pevnou denní částkou, a to 180 SEK. V tomto období 

může být peněžitá pomoc v rodičovství vybrána i během dnů pracovního volna. Prvních 

180 dní péče o dítě musí plynout vždy z nemocenského pojištění, poté může rodič 

nastoupit na devadesátidenní podpůrčí období, kdy je vyplácena pevná denní částka. 

Rodiče mají právo si tedy šetřit dny, po které jim je vyplácená peněžitá pomoc a využít 

je například pro prodlouženou letní dovolenou či pro snížení pracovní zátěže během 

předškolního období dítěte.  

Rodiče mohou dny podpůrčí doby na sebe zásadně vzájemně převádět vyjma 

šedesátidenní doby, která je vyhrazena pro každého z rodičů. Jeden rodič tak tedy může 

čerpat nejvýše 330 dní podpůrčí doby plynoucí z nemocenského pojištění a devadesát 

dní doby, kdy je vyplácena pevná denní částka, tj. celkově 420 dní.  Pokud má dítě 

v péči pouze jedna osoba, náleží jí celých 480 dní. Při narození dvojčat se doba 

prodlužuje o devadesát dní v rámci nemocenského pojištění a devadesát dní v rámci 

doby, kdy je vyplácena pevná denní částka. Při narození vícerčat se doba prodlužuje 

o 180 dní v rámci nemocenského pojištění. Během této doby může každý z rodičů 

čerpat pěnežitou pomoc v rodičovství na jednotlivé dítě, a tak být společně 

v domácnosti. 
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Tabulka 5: Přehled počtu dnů peněžité pomoci v rodičovství 

 

 Počet dnů podpůrčí 

doby plynoucí 

z nemocenského 

pojištění, které mohou 

být převedeny na 

druhého rodiče 

Počet dnů podpůrčí 

doby plynoucí 

z nemocenského 

pojištění, které 

nemohou být převedeny 

na druhého rodiče 

Počet dnů podpůrčí 

doby, kdy je vyplácena 

pevná denní částka a 

které mohou být 

převedeny na druhého 

rodiče 

Celkově 

Rodič 1 135 60 45 240 

Rodič 2 135 60 45 240 

 

Zdroj:  FÖRSÄKRINGSKASSAN. Parental benefit [online]. 2013 [cit. 2015-05-28]. Dostupné z: 

https://www.forsakringskassan.se 

 

Výše peněžité pomoci činí necelých 80 % výše měsíčního příjmu před nástupem 

anebo před zkrácením pracovního úvazku v důsledku těhotenství, maximálně však 

946 SEK na den. Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v rodičovství je účast na 

rodičovském pojištění po dobu nejméně 240 po sobě jdoucích dnů před očekávaným 

dnem porodu, kdy denní výdělek přesahoval v průměru 180 SEK. Pokud byl rodič 

účasten na nemocenském pojištění méně než 240 dní nebo vydělával v průměru méně 

než 180 SEK denně, má nárok na peněžitou pomoc ve výši 225 SEK na den. Po 

zbývající dobu devadesáti dní je vyplácen příspěvek bez ohledu na předchozím příjmu, 

a to ve výši 180 SEK za den. 

Pokud rodič přišel o zaměstnání během rozhodné doby, stále může obdržet 

peněžitý příspěvek v rodičovství v rámci rodičovského pojištění. Podmínkou je 

registrace na Úřadu práce následující pracovní den poté, co se stal nezaměstnaným. 

Pokud rodič pracoval soustavně minimálně šest měsíců, postačí učiněná registrace na 

Úřadu práce do tří měsíců ode dne ukončení pracovního poměru. 

Jestliže je rodič společníkem společnosti s ručením omezeným považuje se za 

jeho zaměstnance a peněžitá pomoc v rodičovství mu bude vypočtena na základě 

vyplaceného podílu na zisku. Jestliže je rodič výhradním vlastníkem společnosti anebo 

osoba samostatně výdělečně činná, peněžitá pomoc v rodičovství může být vypočtena 

i na základě předpokládaného příjmu z podnikatelské činnosti. Pokud je společnost 

v počáteční fázi a nemá žádný zisk, pro výpočet příspěvku se použije částka, kterou by 

získal zaměstnanec se stejnou pracovní náplní, zkušenostmi a vzděláním. Jestliže 
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společnost není v počáteční fázi a nelze určit předpokládaný příjem, náleží rodiči 

peněžitá pomoc v základní výši 225 SEK na den.  

Částku 225 SEK na den obdrží i student, který před nástupem do studia 

nevykonával výdělečnou činnost. 

Vláda se zavázala, že koncem května roku 2015 předloží návrh na prodloužení 

počtu dnů plynoucích z nemocenského pojištění, které nejsou mezi rodiči volně 

převoditelné, a to o dalších třicet dní. To znamená, že 180 dní z celkového počtu 390 

dní nebude možné převádět na druhého rodiče, a tak čerpat výhody plynoucí 

z rodičovského pojištění, pokud se tento rodič rozhodne na podpůrčí dobu nenastoupit. 

Novelizace zákona o rodičovském pojištění by se měla vztahovat na rodiče dětí 

narozených či osvojených od 1. ledna 2016.
73

 

7.1.2 Desetidenní volno v případě narození dítěte 

V souvislosti s očekávaným porodem dítěte má druhý z rodičů nárok na 

dovolenou, během které je mu vyplácena peněžitá kompenzace ve výši necelých 80 % 

jeho mzdy. Délka této doby činí deset pracovních dní na dítě a má umožnit především 

účastnit se porodu a pečovat o dříve narozené dítě během pobytu matky v nemocnici. 

Těchto deset dní může být vybráno v průběhu šedesáti dnů po narození dítěte. 

U osvojených dětí mají osvojitelé nárok na deset pracovních dní dohromady, 

které si mohou mezi sebou volně převádět. Podmínkou je, že osvojené dítě je mladší 

deseti let. 

7.1.3 Příspěvek v těhotenství 

Na finanční příspěvek v těhotenství má nárok těhotná žena, která nemůže 

vykonávat svou dosavadní práci, jelikož je fyzicky náročná nebo existuje riziko 

ohrožení jejího zdraví nebo mateřství a jestliže nemůže být zaměstnavatelem převedena 

na jinou vhodnou pracovní pozici. Pokud-li však postačí zkrácení pracovního úvazku, 

má poté žena nárok na poměrnou část příspěvku v těhotenství. Jestliže je žena osobou 

samostatně výdělečně činou a je tedy sama odpovědná za své pracovní podmínky, nárok 

na příspěvek jí může vzniknout až po následném vyjádření lékaře se specializací 

v oboru pracovního lékařství. 
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Nárok na příspěvek v těhotenství z důvodu fyzicky náročné práce vzniká 

nejdříve od šedesátého dne před očekávaným dnem porodu a zaniká desátým dnem před 

očekávaným datem porodu. Jestliže však byla práce zakázaná zaměstnavatelem 

z důvodu ohrožení jejího těhotenství či mateřství, vzniká nárok na finanční příspěvek 

ode dne platnosti rozhodnutí zaměstnavatele, nejdéle však do desátého dne před 

plánovaným dnem porodu. Během posledních deseti dnů může žena pobírat peněžitou 

pomoc v rodičovství.  

Výše denního příspěvku činí necelých 80 % ročního příjmu vydělených počtem 

dní v roce, maximálně však 708 SEK na den. 

7.1.4 Ošetřovné 

Ošetřovným se označuje finanční podpora, na kterou má nárok zaměstanec, 

který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování nemocného dítětě či 

dítěte, které trpí nakažlivou nemocí. Ošetřovné se vztahuje i na návštěvu seminářů 

a kurzů organizovaných zdravotnickým zařízením týkajících se výuky specializované 

péče o dítě, např. kurzu znakového jazyka.  

Nárok může vznést osoba, která potřebuje pečovat o dítě, které je zásadně 

mladší dvanácti let. Ošetřovné může být přiznáno i při péči o dítě ve věku od dvanácti 

do šesnácti let, které vyžaduje speciální asistenci. Předpokladem je, že toto dítě 

onemocní nad rámec potřebné dosavadní péče. Taktéž může být ošetřovné přiznáno 

oběma rodičům při péči o dítě ve věku do osmnácti let, pokud je toto dítě bezprostředně 

ohroženo na životě anebo podstupuje léčbu, bez které by bylo na životě ohroženo. 

V takovémto případě není délka podpůrčí doby omezená. 

Výše příspěvku číní přibližně 80 % mzdy, maximálně však 27 800 SEK za 

měsíc. Podpůrčí doba u ošetřovného činí na jedno dítě nejvýše 120 dní, které si pečující 

osoby mohou libovolně rozdělit.  

Nárok na ošetřovné mají rodiče dítěte, osoba žijící ve společné domácnosti 

s rodičem dítěte, současný či bývalý manžel rodiče dítěte či osoba, se kterou má rodič 

dítěte jiné společné děti, pěstouni, budoucí osvojitelé a jiné osoby, kterým je dítě 

svěřeno do péče. Nicméně o ošetřovné z důvodu péče o dítě může zažádat jakákoliv jiná 

osoba na základě písemné dohody s rodičem dítěte. Na ošetřovné má nárok i osoba, 

která pobírá podporu v nezaměstnanosti a z důvodu péče o dítě nemůže aktivně hledat 

nové zaměstnání.  
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Nárok na přiznání ošetřovného mohou vznést oba rodiče, pokud je jejich dítě 

hospitalizováno v nemocnici. Tato možnost řeší převážně situace, kdy je potřeba, aby 

druhý rodič zůstal v domácnosti a pečoval o zdravé dítě. Jestliže dítě onemocní během 

pobírání peněžitého příspěvku v rodičovství a je hospistalizováno v nemocnici, může 

rodič namísto tohoto příspěvku zažádat o ošetřovné. Doba podpůrčí doby, po kterou je 

rodiči vyplácen peněžitý příspěvek v rodičovstí se mu tak nebude krátit a rodič jej poté 

může využít kvalitativně lépe s dotyčným dítětem.  

Jestliže na straně osoby, která má na základě péče o dítě nárok na peněžitý 

příspěvek v rodičovství, nastanou okolnosti, pro něž se nemůže o toto dítě starat (zejm. 

sám onemocní), má nárok na ošetřovné druhý z rodičů. Tato pravidla neplatí, pokud je 

dítě mladší osmi měsíců. V takových případech může druhý rodič zažádat pouze 

o peněžitou pomoc v rodičovství, kterou za určitých podmínek mohou rodiče čerpat 

souběžně. 

Ošetřovné může být přiznáno pokud dítě onemocní během dovolené rodiče, ale 

jedině pod podmínkou, že se nachází na území Evropské unie a zaměstnavatel souhlasí 

s přeměnou čerpání dovolené za nástup na ošetřovné. 

Pokud-li je dítě nemocné déle jak sedm dní, je pro přiznání finančí náhrady 

mzdy nutné potvrzení od lékaře či kvalifikované zdravotní sestry. 

7.1.5 Sirotčí důchod
74

 

Děti, jimž zemřel alespoň jeden rodič, mají nárok na sirotčí důchod, a to až do 

osmnáctého roku věku. Jestliže však dítě nadále studuje ve formě denního studia, sirotčí 

důchod je mu vyplácen do června toho roku, kdy dovrší dvacet let. Nárok na sirotčí 

důchod zaniká osvojením.  

Výše sirotčího důchodu činí poměrnou část z výměry starobního důchodu, na 

který by měl zemřelý nárok, jestliže by se dožil důchodového věku.
75

 Výše sirotčího 

důchodu je závislá na věku dítěte a počtu sourozenců, kteří mají na sirotčí důchod taktéž 

nárok. Dítě obdrží do věku dvanácti let 35 % z předpokládaného důchodu rodiče, poté 

se mu vyplácený důchod sníží na 30 %. Jestliže má na sirotčí důchod nárok více dětí, 

výše důchodu se vypočítá podle nejmladšího z nich. Jestliže nejmladší z dětí nedovršilo 
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dvanáct let věku, započítává se na něj částka 35 % z přepokládaného důchodu a na 

všechny ostatní děti se poté započítává částka ve výši 25 %. Celková suma se poté 

rozdělí rovným dílem mezi přeživší děti. Pokud je nejmladší dítě starší dvanácti let, 

započítává se do celkové částky 30 % z předpokládaného důchodu, na všechny ostatní 

děti se poté započítává částka 20 % a celková částka se poté vydělí opět počtem všech 

přeživších dětí. 

Jestliže dítě přijde o oba rodiče, má nárok na 35 % z předpokládaných důchodů 

obou rodičů nehledě na věk a počet sourozenců. 

7.1.6 Sirotčí podpora
76

 

Sirotčí podpora je myšlena jako základní ochrana minimální životní úrovně 

přeživších dětí. Sirotčí podpora je vyrovnávací příspěvek, který je doplácen dítěti, 

jestliže jeho sirotčí důchod nedosahuje částky 1 483 SEK za měsíc či 17 800 SEK za 

rok. Při úmrtí obou rodičů je tato částka minimální podpory stanovena na 2 967 SEK za 

měsíc či 35 600 SEK za rok. 

 

7.2 Univerzální dávky vyplácené z daní 

7.2.1 Přídavek na dítě 

Tato úprava se vztahuje na děti narozené od 1. března 2014 včetně. Za dítě se 

považuje pro tyto účely každé dítě žijící ve Švédsku do šesnácti let svého věku. Za dítě 

se taktéž považuje každá fyzická osoba, která bydlí ve společné domácnosti alespoň 

s jedním svým rodičem, studuje ve formě prezenčního studia a není v manželském 

svazku, avšak nejdéle do konce měsíce června toho roku, ve kterém dovrší dvacet let 

svého věku. 

Přídavek na dítě se vyplácí každému z rodičů v poloviční výši, pečují-li o dítě 

společně. V opačném případě je celá částka vyplácena jen tomu z rodičů, který má dítě 

ve výhradní péči. Jakmile dítě dovrší osmnáctý rok svého věku je přídavek vyplácen 

přímo na jeho účet. Přídavek na dítě může být vyplácen též pěstounům či poručníkům. 

Základní celkový měsíční příspěvek na jedno dítě činí 1 050 SEK, při druhém 

a dalším dítěti je vyplácen navíc doplatek pro rodiny s více dětmi. Pro potřeby výpočtu 
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doplatku pro rodiny s více dětmi, se za děti považují automaticky všchny společné děti 

stejných rodičů. Nárok na na tento doplatek má však i rodinná domácnost, ve které žijí 

společně všechny děti manželů, ať již společné či z předchozího vztahu. Podmínkou pro 

doplatek je v tomto případě tedy manželský svazek, pouhá kohabitace nárok pro 

příspěvek ve zvýšené výměře nezakládá. Jestliže rodiče, kteří nežijí spolu, mají dítě ve 

střídavé péči a toto dítě je jedním z rodičů zahrnuto taktéž do výpočtu pro určení výše 

doplatku pro rodiny s více dětmi, je výše tohoto doplatku poté poměrně snížena. 

Tabulka 6: Výše přídavku na dítě 

Počet dětí Přídavek na dítě 
Doplatek pro rodiny 

s více dětmi 
Celkem 

1 1 050 SEK - 1 050 SEK 

2 2 100 SEK 150 SEK 2 250 SEK 

3 3 150 SEK 604 SEK 3 754 SEK 

4 4 200 SEK 1 614 SEK 5 814 SEK 

5 5 250 SEK 2 864 SEK 8 114 SEK 

6 6 300 SEK 4 114 SEK 10 414 SEK 

 

Zdroj: FÖRSÄKRINGSKASSAN. About child allowance: for children born on or after 1 March 2014 

[online]. [cit. 2015-03-28]. Dostupné z: https://www.forsakringskassan.se 

 

7.2.2 Příspěvek při osvojení dítěte z jiné země
77

 

Nárok na příspěvek při osvojení vzniká jen při osvojení dítěte z jiné země. Je 

určen primárně k úhradě nákladů spojených s osvojením dítěte, které pobývá mimo 

území Švédska. Nárok na příspěvek při osvojení dítěte z jiné země má osvojitel 

(osvojitelé) dítěte mladšího deseti let, které bylo v době osvojení cizím státním 

příslušníkem a nemělo na území Švédska trvalý pobyt. Další podmínkou je, že osvojení 

bylo schváleno švédským soudem nebo Úřadem pro mezinárodní osvojení dětí 

(Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor). Lze uznat i rozhodnutí soudu cizí 

země, jestliže je tato stranou Haagské úmluvy. Výše jednorázového příspěvku činí 
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40 000 SEK na jedno dítě. Tento příspěvek je osvobozen od daně a musí být o něj 

požádáno do jednoho roku od rozhodnutí o osvojení. 

 

7.3  Testované dávky vyplácené z daní 

7.3.1 Příspěvek na výživu 

Zvláštní pozornost je věnována oblasti rodinné politiky při odchodu jednoho 

z rodičů z domácnosti. Vzhledem k prosazované rovnosti a sdílené odpovědnosti za péči 

a výchovu dítěte, je prosazována střídavá péče o dítě. Jestliže se rodiče dohodnou na 

střídavé péči, mají možnost získat příspěvek na výživu dítěte při doložení nízkých 

příjmů. Na tento příspěvek má nárok i rodič, kterému je dítě svěřeno do převážné péče 

a druhý rodič neplatí dohodnuté výživné anebo platí výživné, avšak nižší než 1 273 

SEK měsíčně. Samosprávné celky organizují bezplatné poradny, které nabízejí pomoc 

především při řešení otázek péče a výchovy dítěte, stanovení rozsahu návštěv a výše 

vyživovací povinnosti. Poradny pomáhají i s vyplněním žádostí o příspěvek na výživu 

a s výběrem dlužného výživného. 

O příspěvek na výživu může zažádat rodič, který prokáže nízký příjem a jež má 

společné děti ve střídavé péči s druhým rodičem. Za střídavou péči se považuje, pokud 

dítě pobývá v domácnosti každého rodiče po dobu minimálně dvanácti dní v měsíci. 

Rozhodný příjem rodiče pro získání příspěvku je vypočten z daňového přiznání 

předcházejícího kalendářního roku a jeho výše je odstupňována dle počtu dětí, jak 

ukazuje tabulka č. 7. Případné změny (sestěhování rodičů zpět do společné domácnosti, 

dítě žije kratší dobu s jedním z rodičů) je nutné nahlásit do čtrnácti dnů ode dne, kdy 

nastaly. 

Tabulka 7: Výše rozhodného příjmu pro přiznání nároku příspěvku na výživu 

Počet dětí Rozhodný příjem 

1 dítě 200 465 SEK ročně 

2 děti 222 306 SEK ročně 

3 děti 240 651 SEK ročně 

4 děti 281 468 SEK ročně 

 

Zdroj: FÖRSÄKRINGSKASSAN. Maintenance support [online]. [cit. 2015-03-29]. Dostupné z: 

https://www.forsakringskassan.se 
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Výše příspěvku závisí na výši měsíčního příjmu a počtu dětí v rozmezí od 

50 SEK do maximálně možné výše 636 SEK na jedno dítě pro jednoho rodiče. Oba 

rodiče tedy mohou zažádat o příspěvek na výživu, pokud splňují podmínky. Příspěvek 

je rodiči vyplácen nejdéle do osmnácti let věku dítěte. Jestliže dítě i po dosažení 

plnoletosti navštěvuje denní studium, není v manželském svazku a má trvalé bydliště 

u jednoho z rodičů, může samo zažádat o prodloužení vyplácení příspěvku přímo na 

jeho vlastní účet. Dítě obdrží částku dle výši příjmu a počtu dětí jeho rodičů, maximálně 

však 1 272 SEK (2 x 636). 

Jestliže se rodiče dítěte nedohodli na střídavé péči, má rodič, se kterým dítě 

nežije v domácnosti vyživovací povinnost. Vyživovací povinnost je vyplácena ve formě 

finančního obnosu určeného k uspokojení životních potřeb dítěte k rukám druhému 

z rodičů. Výše vyživovací povinnosti závisí na dohodě mezi rodiči, případně na 

rozhodnutí soudu, a tato částka se automaticky k 1. únoru přizpůsobuje změně průměrné 

cenové hladiny předchozího roku. Výživné se plní v pravidelných dávkách a je splatné 

vždy na měsíc dopředu, nejpozději tedy k poslednímu dni předcházejícího měsíce, za 

který je výživné placeno. Jakmile dítě dovrší osmnáct let věku a stále se soustavně 

připravuje na své budoucí povolání, vyživovací povinnost trvá i nadále, nejdéle však do 

června toho roku, ve kterém dítě dovrší dvacet let svého věku. Výživné je v tomto 

případě vypláceno přímo dítěti.  

Pokud rodič neplní vyživovací povinnost anebo ji plní jen částečně či opožděně, 

vzniká nárok na příspěvek na výživu vyplácený ze sociálního pojištění. Výše měsíčního 

příspěvku činí rozdíl mezi částkou 1 273 SEK a tím, co rodič, který má dítě svěřeno do 

péče skutečně od druhého rodiče obdrží. V tomto případě vzniká rodiči, za kterého je 

příspěvek vyplácen, povinnost jej splatit orgánu sociálního zabezpečení zpět. Pokud má 

dítě vlastní příjem, který je vyšší než 48 000 SEK ročně, může být příspěvek snížen. 

Příspěvek na výživu je určen i pro rodiče, který sám osvojí dítě mladší osmnácti 

let. Je myšlen jako náhrada vyživovací povinnosti, kterou by rodič jinak obdržel od 

druhého rodiče. Výše příspěvku činí 1 273 SEK měsíčně. Nárok na příspěvek vzniká 

osvojiteli, jakmile je mu dítě svěřeno do péče, nejdéle však do věku osmnácti let dítěte. 

Další podmínkou pro přiznání příspěvku je, že dítě má trvalé bydliště na stejné adrese 

jako osvojitel a žije s ním ve Švédsku. Pokud je rodina ve finanční tísni nebo má nárok 
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na přídavek na dítě ve zvýšené výměře, dítě i nadále studuje ve formě denního studia, 

může osvojené dítě zažádat o rozšíření příspěvku na výživu až do jeho dvacátého roku. 

7.3.2 Příspěvek na bydlení pro rodiny s dětmi 
78

 

Na příspěvek na bydlení mají nárok rodiny s dětmi, jejichž předpokládaný roční 

příjem v souhrnu nepřesáhne stanovenou částku odvislou od počtu dětí žijících ve 

společné domácnosti. 

Jestliže rodina žádá příspěvek na bydlení, musí mít hlášeno trvalé bydliště na té 

adrese, za kterou vznášejí nárok. Pokud se však přestěhovali v uplynulých šesti 

měsících či existuje důvodná obava, že by se jakýkoliv člen rodiny mohl stát obětí 

trestného činu, mohou příspěvěk obdržet i tehdy, pokud mají hlášeno trvalé bydliště na 

dosavadní adrese.  

Výše příspěvku závisí na celkovém ročním příjmu všech členů domácnosti, 

nákladech na společné bydlení, počtu dětí žijících v domácnosti a velikosti obytné 

plochy. Příspěvek je udělován a vyplácen dle předpokládaného příjmu domácnosti. 

Jestliže se tedy ukáže dle daňového přiznání za kalendářní rok, za který byl příspěvek 

vyplácen, že měl recipient nárok na příspěvek v jiné výměře, je poté Švédská správa 

sociálního zabezpečení povinna doplatit rozdíl či případně vymáhat částku, která byla 

vyplacena neprávem. To ovšem za předpokladu, že rozdíl mezi tím, co recipient obdržel 

a tím, co obdržet správně měl, činil nejméně 1 200 SEK.  

Jelikož je výše příspěvku na bydlení vypočítávána předběžně na jeden 

kalendářní rok dopředu, je nezbytné, aby příjemce příspěvku nahlásil vždy včas všechny 

skutečnosti, které by výši příspěvku mohly ovlivnit. Mezi tyto skutečnosti patří 

především zvýšení celkového příjmu domácnosti, prodej nemovitosti, změna trvalého 

bydliště nebo změna počtu osob žijících ve společné domácnosti. Jestliže byl vyplacen 

příspěvek v celkové roční částce vyšší než 2 500 SEK, než na jaký měl příjemce 

skutečně nárok, musí poté tutu částku vrátit i s poplatkem ve výši aktuální úrokové 

sazby. Toto má sloužit jako dostatečná motivace, aby fyzické osoby nahlašovaly 
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skutečnosti, jež mohou ovlivnit výši vypláceného příspěvku, a to ve stanovené lhůtě 

čtrnácti dnů ode dne, kdy nastaly. 

 Rozhodný příjem domácnosti pro přiznání nároku na příspěvek na bydlení je 

odstupňován dle počtu dětí v ní žijící, jak ukazuje následující tabulka. 

 

Tabulka 8: Rozhodný roční příjem domácnosti, jestliže všechny dospělé a společně 

posuzované osoby vydělávají více než 58 500 SEK ročně 

 

Počet dětí Rozhodný roční 

příjem 

1 306 000 SEK 

2 351 500 SEK 

3 408 000 SEK 

 

Zdroj: FÖRSÄKRINGSKASSAN. Housing allowance for families with children [online]. 2012 [cit. 

2015-05-18]. Dostupné z: http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/afc3bf74-f553-4132-acfb-

4fbddc7be0be/Bostadsbidrag_barnfamilj_FK_4062d+Fa_enGB.PDF?MOD=AJPERES 

 

Jestliže roční příjem alespoň jednoho z rodičů či partnerů je nižší než 58 500 

SEK, je rozhodný roční příjem domácnosti pro přiznání nároku na příspěvek na bydlení 

snížen. Rozhodný příjem domácnosti poté názorně ukazuje tabulka 9. 

 

Tabulka 9: Rozhodný roční příjem domácnosti, jestliže alespoň jedna ze společně 

posuzovaných osob vydělává méně než 58 500 SEK ročně 

 

Počet dětí Rozhodný roční příjem 

1 247 500 SEK 

2 292 500 SEK 

3 349 500 SEK 

 

Zdroj: FÖRSÄKRINGSKASSAN. Housing allowance for families with children [online]. 2012 [cit. 

2015-05-18]. Dostupné z: http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/afc3bf74-f553-4132-acfb-

4fbddc7be0be/Bostadsbidrag_barnfamilj_FK_4062d+Fa_enGB.PDF?MOD=AJPERES 

 

Výše příspěvku závisí taktéž na celkových měsíčních nákladech na bydlení. 

Jestliže jsou tyto nižší než 1 400 SEK měsíčně, nevzniká nárok na příspěvek na bydlení. 

Zároveň jsou stanoveny maximální normativní náklady na bydlení, za které již žadatel 

nemůže vznášet nárok na příspěvek na bydlení. Stejně tak je to u velikosti obytné 

plochy. 

 

http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/afc3bf74-f553-4132-acfb-4fbddc7be0be/Bostadsbidrag_barnfamilj_FK_4062d+Fa_enGB.PDF?MOD=AJPERES
http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/afc3bf74-f553-4132-acfb-4fbddc7be0be/Bostadsbidrag_barnfamilj_FK_4062d+Fa_enGB.PDF?MOD=AJPERES
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Tabulka 10: Výše příspěvku na bydlení pro rodiny s dětmi v závislosti na výši 

celkových nákladů na bydlení a výměry obytné plochy 

 

Počet dětí Maximální 

normativní náklady 

na bydlení 

Maximální výměra 

obytné plochy 

1 5 300 SEK 80 m
2
 

2 5 900 SEK 100 m
2
 

3 6 600 SEK 120 m
2
 

4 -  140 m
2
 

5 a více -  160 m
2
 

 

Zdroj: FÖRSÄKRINGSKASSAN. Housing allowance for families with children [online]. 2012 [cit. 

2015-05-18]. Dostupné z: http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/afc3bf74-f553-4132-acfb-

4fbddc7be0be/Bostadsbidrag_barnfamilj_FK_4062d+Fa_enGB.PDF?MOD=AJPERES 

 

Pro případ, že rodinná domácnost nesplňuje tyto tabulky, tj. bydlí v bytě větším 

či jsou jejich náklady na bydlení vyšší, může i tak rodina nárokovat příspěvek na 

bydlení. Nárok však vzniká až po poměrném zkrácení skutečných nákladů na bydlení 

v závislosti na velikosti obytné plochy a normativně určených limitů. 

Maximální výše příspěvku závisí na počtu dětí, které má osoba v péči a které 

mají na stejné adrese hlášené trvalé bydliště a zároveň v tomto bydlišti pobývají většinu 

svého času. Tuto částku znázorňuje Tabulka 12. 

 

Tabulka 11: Maximální výše příspěvku v závisloti na počtu dětí, které má osoba v péči 

a které mají na stejné adrese hlášené trvalé bydliště 

 

Počet dětí v péči Splňující obě podmínky Nesplňující jednu z podmínek 

1 3 200 SEK 2 200 SEK 

2 4 000 SEK 2 600 SEK 

3 a více 4 900 SEK 3 000 SEK 

 

Zdroj: FÖRSÄKRINGSKASSAN. Housing allowance for families with children [online]. [cit. 2015-05-

01]. Dostupné z: http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/afc3bf74-f553-4132-acfb-

4fbddc7be0be/Bostadsbidrag_barnfamilj_FK_4062d+Fa_enGB.PDF?MOD=AJPERES 

 

Přiznání nároku na příspěvek na bydlení nebrání zřízený podnájem části obytné 

plochy třetí osobě se souhlasem vlastníka. Osoba, která má však v nájmu část obytné 

plochy, nemá nárok na příspěvek na bydlení, jestliže spolu s ní tento byt užívá, byť jen 

příležitostně, vlastník bytu. Obdobné pravidlo platí i v případě podnájmu. Příspěvek na 

http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/afc3bf74-f553-4132-acfb-4fbddc7be0be/Bostadsbidrag_barnfamilj_FK_4062d+Fa_enGB.PDF?MOD=AJPERES
http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/afc3bf74-f553-4132-acfb-4fbddc7be0be/Bostadsbidrag_barnfamilj_FK_4062d+Fa_enGB.PDF?MOD=AJPERES
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bydlení se vyplácí zpětně každý měsíc od doby podání žádosti o přiznání příspěvku. 

Zásadně není možné přiznat příspěvek na bydlení zpětně, jedině tehdy, pokud bylo 

oprávněné osobě zpětně zvýšeno nájemné.  

Pro příklad výše příspěvku na bydlení uveďme osobu s měsíčním výdělkem 

14 200 SEK, žijící s dvěma dětmi v domácnosti o velikosti obytné plochy 80 m
2
 

a s náklady na bydlení ve výši 5 700 SEK měsíčně. V tomto případě vznikne této 

fyzické osobě nárok na příspěvek na bydlení ve výši 3 200 SEK měsíčně.
79

 

7.3.3 Příspěvek na péči 
80

 

Nárok na příspěvek na péči má rodič, který pečuje o dítě s postižením či které je 

dlouhodobě nemocné po dobu minimálně šesti měsíců. Příspěvek je vyplácen nejdéle do 

června toho roku, ve kterém dítě dovrší devatenáct let a jeho výše je uvedena před 

zdaněním. O příspěvek může zažádat rodič dítěte, budoucí osvojitel, zákonný zástupce, 

současný či bývalý manžel nebo registrovaný partner rodiče dítěte, žijí-li ve společné 

domácnosti či osoba, se kterou má rodič dítěte jiné společné děti a žijí-li ve společné 

domácnosti. 

Výše příspěvku je závislá na počtu hodin týdně, po kterých je dítě závislé na 

péči či dozoru jiné osoby. Spodní hranice potřeby péče pro získání nejnižšího příspěvku 

činí sedm hodin týdně. Další kritéria nejsou stanovena, závisí tedy na správním uvážení 

založeným na potřebách dítěte, do které kategorie bude dítě zařazeno a na jak dlouho 

bude příspěvek přiznán. Rozhodnutí je obvykle přezkoumáváno každý druhý rok. 

Příspěvek je možný získat i po dobu dlouhodobého pobytu dítěte v nemocnici či 

obdobné instituci v délce šesti měsíců. Pokud je dítě natolik vážně nemocné, že je 

vyžadována přítomnost rodiče v nemocnici, může být příspěvěk prodloužen o dalších 

šest měsíců. Jestliže je dítě trvale umístěno v domově pro osoby se zdravotním 

postižením, může rodič zažádat o příspěvek na péči po dobu, kdy o dítě pečuje sám 

v domácnosti. Nárok na příspěvek vzniká, pokud o dítě pečuje minimálně po dobu 

deseti dnů v jednom kalendářním čtvrtletí. 

                                                 
79

 Zdroj: Výpočty provedené za pomocí funkce Kassakollen dostupné z: 

https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/privatpers/kassakollen 
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 FÖRSÄKRINGSKASSAN. Childcare allowance [online]. 2013 [cit. 2015-05-08]. Dostupné z: 

http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/905fef74-0edf-49bd-974a-

aba326b7406a/4094_V%C3%A5rdbidrag_engelska2014.pdf?MOD=AJPERES 

https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/privatpers/kassakollen
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Tabulka 12: Výše měsíční částky příspěvku na péči 

 
Výše příspěvku na měsíc 

Příspěvek na péči v plné výši 9 250 SEK 

Příspěvek na péči ve ¾ výši 6 938 SEK 

Příspěvek na péči v poloviční výši 4 625 SEK 

Příspěvek na péči ve čtvrtinové výši 2 313 SEK 

 

Zdroj:  FÖRSÄKRINGSKASSAN. About care allowance [online]. [cit. 2015-05-08]. Dostupné z: 

http://www.forsakringskassan.se 

 

Výše příspěvku je uvedena na jedno dítě, pokud se rodič stará o dvě a více 

postižených či dlouhodobě nemocných dětí, obdrží příspěvek v odpovídajícím násobku.  

Jestliže má rodič vysoké náklady na péči o dítě, spojené právě s jeho postižením 

či dlouhodobou nemocí, může zažádat o doplatek. Výše doplatku závisí na výši 

skutečně vynaložených nákladů na péči o dítě, mezi něž se počítá například cena léků, 

speciálních pomůcek, potravin, oblečení, nábytku, nákladů na přestěhování do 

vhodnějšího bytu. Pokud tyto náklady převýší za rok 7 922 SEK a rodič zároveň pobírá 

příspěvek na péči, může být přeřazen do vyšší kategorie či mu může být odpuštěna daň 

z tohoto příspěvku. Jestliže rodič nepobírá příspěvěk na péči, může obdržet doplatek na 

náklady s péčí o dítě ve výši 36 % nebo 62,5 % nákladů na živobytí, což v roce 2014 

vycházelo na 15 984 SEK nebo 27 750 SEK za rok. 

7.3.4 Kontaktní dny 
81

 

Kontaktní dny slouží rodičům postižených dětí k lepšímu pochopení 

a porozumění potřebám jejich dítětě. Mohou být využity především při účasti na 

edukačním programu, při návštěvě předškolního nebo školního zařízení či aktivitě 

pořádané školou. Rodiče dítěte do věku šestnácti let mohou využít dohromady deset dní 

během roku, které si mohou mezi sebou volně převádět. Výše příspěvku je stejná jako 

při ošetřovném, tedy necelých 80 % mzdy. Zažádat o příspěvek mohou nejenom rodiče, 

                                                 
81

 FÖRSÄKRINGSKASSAN. Temporary parental benefit - contact days for parents of certain children 

with a disability [online]. 2008 [cit. 2015-05-09]. Dostupné z: 

http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/d7fc73af-2251-47fe-bacc- 

f7bd15918d5c/tfp_kontaktdagar_eng.pdf?MOD=AJPERES 
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ale i osoby žijící s rodiči ve společné domácnosti, pěstouni, budoucí osvojitelé či jiné 

osoby, jimž bylo dítě svěřeno do péče. 

7.3.5 Příspěvek na asistenta 
82

 

Dítě má nárok na finanční příspěvek k úhradě služeb asistenta, jestliže z důvodu 

dlouhodobě nepříznivého fyzického, psychického nebo mentálního zdravotního stavu 

není schopno zvládat základní životní potřeby a potřebuje s nimi pomoc v rozsahu 

nejméně dvaceti hodin týdně. Mezi základní životní potřeby se řadí tělesná hygiena, 

oblékání a obouvání, komunikace, stravování či jiné základní životní potřeby, které 

požadují znalost konkrétního režimu dítěte. Výše příspěvku činí 280 SEK za každou 

hodinu pomoci. Přiznaný příspěvek na péči nevylučuje přiznání příspěvku na asistenta.  

7.3.6 Příspěvek na pořízení motorového vozidla 
83

 

Nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla má rodič dítěte, kterému pro 

vážný zdravotní hendikep, činí značné problémy užití veřejné dopravy. Zdravotním 

hendikepem nemusí být jen vady pohybového ústrojí, ale i jakékoliv jiné zdravotní 

obtíže činící problémy s přepravou, jako například závažné alergie, dýchací problémy či 

náchylnost k infekci. Zažádat o přiznání příspěvku může osoba, která má v úmyslu 

obsluhovat motorové vozidlo, žije s dítětem ve společné domácnosti a tomuto dítěti činí 

doprava hromadnou dopravou obtíže a dle lékařských odhadů tyto obtíže přetrvají 

i v následných devíti letech.  

Základní výše příspěvku pro pořízení motorového vozidla činí maximálně 

60 000 SEK na jedno dítě. Jestliže je rozhodný příjem rodiny menší než 160 000 SEK 

ročně před zdaněním, může být přiznána částka o 40 000 SEK vyšší. Při koupi 

motocyklu je výše příspěvku limitována částkou 12 000 SEK, při koupi mopedu 

3 000 SEK. Výše příspěvku na úpravu dosavadního vozidla pro potřeby 

hendikepovaného dítěte není omezena, stejně tak není stanoven časový limit, po který 

musí obtíže s mobilitou přetrvávat. 

Rozhodnutí o přiznání příspěvku musí být vydáno nejpozději do tří měsíců od 

podání žádosti a finanční příspěvek žadatel obdrží jakmile zašle kopii závazné kupní 

                                                 
82

 FÖRSÄKRINGSKASSAN. About assistance compensation [online]. [cit. 2015-05-11]. Dostupné z: 

http://www.forsakringskassan.se 
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 FÖRSÄKRINGSKASSAN. About car allowance [online]. [cit. 2015-05-11]. Dostupné z: 

http://www.forsakringskassan.se 
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68 

 

smlouvy či smlouvy o úpravě vozidla. Výši rozpočtu pro příspěvek na pořízení 

motorového vozidla stanovuje parlament a může se stát, že peníze budou vyčerpány 

dříve, než žadatel obdrží rozhodnutí. V případě kladného rozhodnutí a splnění 

následných podmínek, obdrží žadatel příspěvek automaticky v následujícím 

kalendářním roce. 

 

7.4 Gender Equality Bonus 
84

 

Snahou švédské politiky je rovné rozdělení péče o domácnost a výchovu dětí 

mezi muže a ženu, což se jí díky finančním pobídkám daří postupně naplňovat. V roce 

1985 pobíralo pouze 6 % mužů peněžitou pomoc v rodičovství. V roce 2013 je to již 

celá čtvrtina mužů, kteří zůstávají po určitou část v domácnosti s dítětem. Jedním 

z instrumentů, které napomáhají k tomuto výsledku je tzv. gender equality bonus, 

zavedený roku 2008 a který finančně stimuluje rodiče k rovnému rozdělení rodičovské 

dovolené. 

Počet dní podpůrčí doby plynoucí z nemocenského pojištění, které mohou být 

mezi rodiči volně převáděny činí 270 dní. Čím víc budou rodiče tuto dobu sdílet 

rovným dílem, tím větší peněžitý bonus obdrží. Za každý den navíc, který zůstane rodič 

doma s dítětem nad rámec šedesátidenní nepřevoditelné doby, obdrží každý z rodičů po 

50 SEK, nejvíce tedy 13 500 SEK (135 dní x 2 rodiče x 50 SEK). Tento bonus je 

osvobozen od daně a je vyplácen automaticky. 

Chystaná novela o prodloužení počtu dní plynoucích z nemocenského pojištění, 

které nejsou mezi rodiči volně převoditelné, s sebou nese změny i na vyplácení gender 

equaility bonus. Maximálně možná vyplacená částka by klesla na 10 500 SEK (105 dní 

x 2 rodiče x 50 SEK). 
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 FÖRSÄKRINGSKASSAN. Parental benefit [online]. 2013 [cit. 2015-05-28]. Dostupné z: 

http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/a8203012-839a-4602-abef-

00dfed41885b/4070_foraldrapenning_enGB.pdf?MOD=AJPERES 
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7.5 Rodičovský příspěvek 
85

 
8687

 

V roce 2008 byl po velké diskuzi ve Švédsku znovuobnoven středo-pravicovou 

koaliční vládou rodičovský příspěvek, jehož poskytování závisí na územně 

samosprávných celcích. Ty se mohou rozhodnout, zda a v jaké výši budou tento 

příspěvek poskytovat, jsou však povinny respektovat zákonná omezení. Výše měsíčního 

příspěvku může činit maximálně 3 000 SEK pro rodiče dítěte ve věku od jednoho do tří 

let, které nenavštěvuje veřejné předškolní zařízení. Další podmínkou je, že rodiče již 

vyčerpali alespoň 250 dní podpůrčí doby, po kterou je vyplácen peněžitý příspěvek 

v rodičovství a druhý rodič studuje anebo je v pracovním poměru. Jestliže rodič pobírá 

nemocenské dávky, peněžitou pomoc v rodičovství nebo příspěvky určené žadatelům 

o azyl, nemá nárok na rodičovský příspěvek. 

Úmyslem zákonodárce bylo usnadnit rodičům přechod mezi dobou, kdy rodič 

pobírá peněžitou pomoc v rodičovství a opětovným zapojením se do pracovního 

procesu. Znovuzavedení rodičovského příspěvku má podpořit svobodu volby rodičů, 

zda dají přednost pečování osobně o dítě ve věku od 12–36 měsíců anebo návratu zpět 

do zaměstnání, a tak omezit vměšování státní rodinné politiky do soukromého života. 

 Budoucnost rodičovského příspěvku je však vzhledem k jeho historii a stále 

silným kritickým hlasům z řad poslanců Sociálně demokratické strany, Levicové strany 

a Strany Zelených nejistá. I když je rodičovský příspěvek genderově neutrální, 

nejčastějšími recipienty rodičovského příspěvku jsou matky s nízkým příjmem 

v zaměstnání, nízkým stupněm vzdělání a přistěhovalkyně. Je předpokládáno, že téměř 

50 % příjemkyň rodičovského příspěvku jsou ekonomicky závislé na muži. Zavedení 
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 ELLINGSAETER, Anne Lise. Cash for childcare: Experiences from Finland, Norway and Sweden 

[online]. Bonn, Friedrich-Ebert-Foundation, 2012 [cit. 2015-04-20]. Dostupné z: http://library.fes.de/pdf-
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 V České republice rozlišujeme mezi peněžitou pomocí v mateřství, která je zásadně vyplácena během 
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tohoto příspěvku tedy popírá prosazovaný model dvoupříjmové rodiny, a tedy 

emancipaci ženy. Ve společnosti se tak opět objevil model muže – živitele rodiny, 

jelikož výše příspěvku je velmi nízká. Výše příspěvku, který je osvobozen od daně, činí 

zhruba jen 10 % průměrného měsíčního výdělku.  

Rodičovský příspěvek je kritizován především proto, že nepodporuje ženy 

k zapojení se do pracovního procesu a vylučuje děti z institucionální denní péče. 

Markantním problém se toto jeví především u žen, které se do Švédska přistěhovaly, 

jelikož ty mají nejnižší míru zaměstnanosti. Možnost nehledat aktivně zaměstnání 

a zůstat s dítětem v domácnosti zpomaluje proces jejich kulturní asimilace.  

Dalším kritickým argumentem je zásah do principu blaha dítěte. Předškolní 

zařízení pro děti jsou ve Švédsku na velmi vysoké úrovni, podporují všestranný rozvoj 

dítěte, stimulují zájem po vědomostech a vštěpují dětem základní hodnoty. Jak již bylo 

zmíněno výše, nejčastějšími příjemci rodičovského příspěvku jsou rodiče s nízkým 

stupněm vzdělání a přistěhovalci, pro jejichž děti by byl právě pobyt v předškolním 

zařízení všeobecně prospěšný.  

Dále je upozorňováno na dlouhou dobu možnosti pobírání rodičovského 

příspěvku, kdy při přerušení výkonu zaměstnání jedinec nerozvíjí svou kvalifikaci, 

ztrácí možnost povýšení, neaktualizuje své vědomosti a snižuje se mu výše možného 

starobního důchodu.  
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8 Právní úprava rodičovské dovolené 
88

 

Během doby pobírání peněžité pomoci v rodičovství a v prvních osmnácti 

měsících věku dítěte má rodič právo na rodičovskou dovolenou, po kterou je 

zaměstnavatel povinen omluvit pracovní neschopnost zaměstnance. Stejná práva jako 

rodičům dítěte náleží i pěstounům, poručníkům, kteří o dítě pečují a osobám, jež trvale 

žijí s rodičem dítěte, a to za předpokladu, že tento zaměstnanec je nebo byl 

v manželském svazku s rodičem dítěte anebo má nebo měl s tímto rodičem vlastní dítě. 

 

8.1 Typy rodičovské dovolené 

Zákon o rodičovské dovolené - Föräldraledighetslag (1995:584) rozlišuje pět typů 

rodičovské dovolené: 

1) mateřská dovolená určená pouze pro ženy v souvislosti s mateřstvím, 

porodem a kojením; 

2) rodičovská dovolená během prvních osmnácti měsíců věku dítěte; 

3) nárok na úpravu pracovní doby během období, ve kterém rodič pobírá 

peněžitý příspěvek v rodičovství; 

4) nárok na úpravu pracovní doby do osmi let věku dítěte anebo do ukonční 

první třídy základního vzdělání, 

5) rodičovská dovolená při dočasné péči o dítě (ošetřovné a destidenní volno 

v souvisloti s narozením dítěte). 

 

Ad 1) Těhotná žena může určit nástup na rodičovskou dovolenou od počátku 

sedmi týdnů před očekávaným dnem porodu. Nástup je třeba ohlásit zaměstnavateli dva 

měsíce předem zároveň s předpokládanou délkou dovolené. Kolektivní smlouvy tato 

pravidla mohou upravovat odchylně. Oba rodiče taktéž mohou čerpat peněžitou pomoc 

v rodičovství před očekávaným dnem porodu za účelem účasti na kurzu pro nastávající 

rodiče. Zaměstnankyně, která je těhotná, nedávno porodila či stále kojí má nárok na 

převedení na jinou práci pokud je ta dosavadní fyzicky náročná, a to nejdříve od 
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šedesáti dnů před očekávaným datem porodu. O tomto má těhotná zaměstnankyně 

povinnost informoat zaměstnavatele minimálně měsíc přede dnem požadovaného 

převedení na jinou práci. 

Jestliže dle lékařského posudku anebo rozhodnutím zaměstnavatele existuje 

riziko ohrožení zdraví zaměstnankyně nebo jejího mateřství při výkonu práce, je 

zaměstnavatel povinen ji dočasně přeřadit na jinou, vhodnou pracovní pozici, a to co 

nejdříve to bude možné. Nemůže-li být toto po zaměstnavateli rozumně požadováno 

v rámci jeho pracovní činnosti, má zaměstnankyně právo nastoupit na rodičovskou 

dovolenou, pokud je to nezbytné pro zachování jejího zdraví a zdraví dítěte. V takovém 

případě je zaměstnavatel poté povinen praviděleně přezkoumávat možnost převodu na 

jinou pracovní pozici.  

Ad 2) Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance během 

prvních osmnácti měsíců věku dítěte anebo po dobu, po kterou pobírá peněžitý 

příspěvek v rodičovství. Zaměstnanci v období prvních osmnácti měsíců věku dítěte 

mohou čerpat rodičovskou dovolenou současně. Při osvojení vzniká právo nastoupit na 

rodičovskou dovolenou dnem, kdy osvojitel převezme dítě do péče, a to nejdéle do osmi 

let věku dítěte. Pokud jde o tzv. nepravé osvojení, tedy o osvojení manželem rodiče, má 

tento rodič nárok na rodičovskou dovolenou za stejných podmínek jako rodič dítěte. 

Tato rodičovská dovolená může být čerpána maximálně ve třech časových úsecích za 

jeden rok. Pokud-li čerpání rodičovské dovolené podstatně neohrozí provoz 

zaměstanavetele, má rodič právo čerpat rodičovskou dovolenou dle svého určení. 

Ad 3) Rodič má během doby, po kterou pobírá rodičovský příspěvek právo na 

snížení pracovního úvazku, a to o 3/4, 1/2, 1/4 či 1/8. Výše peněžitého příspěvku 

v rodičovství se mu poté poměrně zkrátí, avšak při zachování alikvotní podpůrčí doby. 

Snížení pracovní doby může být rozloženo do jednotlivých dní či v rámci celého 

pracovního týdne. Zaměstnavatel je povinen respektovat přání zaměstnance, vyjma 

případů, kdy by rozvržení zkrácené pracovní doby způsobilo podstatné narušení činnosti 

zaměstnavatele. Při rozvržení pracovní doby zaměstnavatelem, je tento povinen 

informovat o určeném rozvržení místní odborovou organizaci nejpozději dva týdny před 

záhájením nástupu na zkrácený pracovní úvazek. 
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Ad 4) Oba rodiče mají právo snížit svůj pracovní úvazek, a to až o jednu čtvrtinu 

během prvních osmi let věku dítěte anebo do doby, než dítě ukončí první stupeň 

základní školní docházky. 

Ad 5) Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci, 

jestliže nastanou na jeho straně takové okolnosti, pro které má nárok čerpat ošetřovné. 

Dále je povinen jeho nepřítomnost omluvit i po dobu prvních osmi měsíců věku dítěte, 

kdy mu sice ošetřovné nenáleží, ale pro nemoc rodiče, který v tomto období o dítě 

primárně pečuje, se tento rodič o něj nemůže starat. 

 

8.2 Ohlašovací povinnost 

Zaměstanec je povinen ohlásit nástup na rodičovskou dovolenou či vznést nárok 

na snížení pracovní doby v závisloti péče o dítě minimálně dva měsíce před 

očekávaným dnem nástupu. Jestliže rodič může určit zhruba den nástupu na dočasnou 

rodičovskou dovolenou (tj. ošetřovné a desetidenní volno v souvislosti s narozením 

dítěte), je povinen toto zaměstnavateli ohlásit alespoň týden předem. To se nevztahuje 

na náhlé případy nemoci či nevolnosti. 

Rodič má právo kdykoliv přerušit čerpání rodičovské dovolené a navrátit se do 

zaměstnání v takovém rozsahu, jak ho vykonával před nástupem na rodičovskou 

dovolenou. Jestliže však měl rodič čerpat rodičovskou dovolenou v úseku delším než 

jeden měsíc, může zaměstnavatel jeho termín nástupu zpět do zaměstnání odložit 

nejdéle na jeden měsíc.  

Významnou roli mají v této oblasti kolektivní smlouvy, které mohou upravovat 

odlišně od zákona lhůtu ohlašovací povinnosti termínu nástupu na rodičovskou 

dovolenou a lhůtu pro ohlášení návratu do zaměstnání.  

 

8.3 Zákaz diskriminace 

Zaměstnavateli je zakázáno znevýhodňovat uchazeče o zaměstnání nebo 

zaměstnance z důvodu čerpání rodičovské dovolené. To se týká při řešení otázek 

zaměstnanosti, náboru nových zaměstnanců, zvyšování kvalifikace a povyšování 

zaměstnanců, výši mzdy, rozložení pracovní doby a ukončením pracovního poměru. 

Jestliže zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání prokáže okolnosti, které zavdají důvod 

předpokládat, že byl tento znevýhodněn v zaměstnání z důvodů čerpání rodičovské 
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dovolené, nese důkazní břemeno v případném sporu zaměstnavatel, který je poté 

povinen prokázat, že k tomuto nedošlo. Aktivní žalobní legitimaci má v těchto sporech i 

veřejný ochránce pro rovné příležitosti. Jestliže soud rozhodne, že zaměstnavatel porušil 

svým jednáním zákon o rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen nahradit 

majetkovou újmu zaměstnanci.  
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9 Doporučení pro Českou rodinnou politiku 

9.1 Otcovská dovolená a pracovněprávní ochrana otců 
89

 

Komise Evropského parlamentu schválila návrh na prodloužení mateřské 

dovolené a na zavedení tzv. otcovské dovolené. Česká republika patří k jedné z mála 

zemí Evropské unie, která v rámci rodinné politiky nemá právně zavedený institut 

placené otcovské dovolené. V nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh 

a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, je v bodě 6 upraven nárok na 

pracovní volno při narození dítěte (dále jen „nařízení vlády č. 590/2006 Sb.“). 

Zaměstnanec má nárok na pracovní volno jen po nezbytně nutnou dobu v souvislosti 

s převozem manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět a po dobu účasti při 

porodu, přičemž náhrada mzdy nebo platu se poskytuje jen v případě takového převozu.  

Vláda tímto nařízením stanovila okruh jiných důležitých osobních překážek 

v práci, kdy je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci a které 

nejsou upraveny v zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“). 

Problematiku pracovněprávní ochrany zaměstnance v souvislosti s narozením dítěte 

a péči o něj upravuje právě především zákoník práce, který reflektuje směrnici 

96/34/ES, o rámcové dohodě o rodičovské dovolené, která zakládá individuální právo 

rodičů na osobní péči o dítě. Dle § 196 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen 

poskytnout zaměstnanci na jeho žádost rodičovskou dovolenou ode dne narození dítěte, 

a to v rozsahu, o jaký požádá, nejdéle však do dovršení tří let věku dítěte.  ena má 

nárok nejdříve na mateřskou dovolenou v délce 28 týdnů (resp. 37 týdnů při vícečetném 

porodu), a ta nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 

šestinedělí ode dne porodu. Po uplynutí mateřské dovolené je zaměstnavatel povinen 

poskytnout zaměstnankyni na její žádost rodičovskou dovolenou, a to nejdéle do 

dosažení tří let věku dítěte. Oba rodiče jsou oprávněni čerpat rodičovskou dovolenou 

současně.  

Zaměstnankyně má při návratu do práce po ukončení čerpání mateřské dovolené 

a zaměstnanec po ukončení čerpání rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je 

zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou nárok dle § 47 zákoníku práce 
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na zařazení na původní práci a pracoviště. V případě návratu do zaměstnání po skončení 

čerpání rodičovské dovolené, vyjma případu uvedeného v předchozí větě, je 

zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance dle pracovní smlouvy, což vždy nemusí 

znamenat navrácení na stejnou pracovní pozici a pracoviště. 

Nutno však podotknout, že pro laiky může být tato úprava velmi matoucí, 

jelikož mohou mylně zaměňovat pracovněprávní nároky za nároky plynoucí 

z nemocenského pojištění a státní sociální podpory, přičemž dávky nemocenského 

pojištění ani dávky státní sociální podpory nejsou závislé na současném čerpání 

rodičovské dovolené. Příkladem může být disproporce doby pracovněprávní ochrany 

zaměstnance a maximálně možné doby, po kterou má rodič nárok na rodičovský 

příspěvek. Dle § 30 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (dále jen 

„zákon o státní sociální podpoře“) může být rodičovský příspěvek vyplácen nejdéle do 

čtyř let věku dítěte, nicméně pracovněprávní ochrana zaměstnance trvá jen do dosažení 

věku tří let tohoto dítěte. Taktéž, i když má otec nárok na uvolnění ze zaměstnání 

z důvodu péče o dítě již od jeho narození, nárok na peněžitou pomoc v mateřství mu 

může vzniknout až od počátku sedmého týdne po porodu dítěte, a to při splnění 

podmínky písemné dohody s matkou dítěte. Zákoník práce taktéž umožňuje rodičům 

čerpat mateřskou a rodičovskou dovolenou současně, avšak dle zákona o státní sociální 

podpoře vzniká nárok na vyplacení rodičovského příspěvku jen jednomu z nich, a to 

ještě za podmínky, že druhý z rodičů nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo 

nemocenské poskytované v souvislosti s porodem. 

Dle průzkumu z roku 2010 si 57 % otců vybírá klasickou dovolenou s náhradou 

mzdy nebo platu bezprostředně po porodu a dalších 16 % mužů čerpá neplacené volno, 

přičemž právní vědomí ohledně pracovněprávní ochrany otce z důvodu péče o dítě je 

velmi nízké.
90

 Důvodem, proč otcové nezažádají o poskytnutí rodičovské dovolené 

svého zaměstnavatele, může být právě složitost právní úpravy, kdy mnohdy rodiče 

neznají svá práva vzhledem k zaměstnavateli. Avšak nejčastěji uváděným důvodem je 

finanční hledisko, kdy čerpání dovolené bez nároku na náhradu mzdy nebo platu či bez 

nároku na poskytnutí dávky z nemocenského pojištění je významným zásahem do 

rozpočtu domácnosti.  Z hlediska rodinného práva proto považuji za zcela nedostačující, 
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že náhrada mzdy nebo platu přísluší zaměstnanci pouze při převozu manželky (družky) 

do zdravotnického zařízení a zpět, už proto, že první dny po porodu jsou obzvláště 

důležité pro navázání citového vztahu a posílení rodinných vazeb. Navíc v prvních 

dnech po porodu musí rodiče řešit častou situaci potřebné péče o starší dítě 

v domácnosti po dobu pobytu ženy v porodnici či pomoc s péčí o dvě a více dětí, která 

může činit ženě v brzké době po porodu obtíže. 

Ze statistik vyplývá, že počet živě narozených dětí činí v České republice během 

období 2003–2013 v průměru 119 309 dětí za rok.
91

 Průměrná mzda k 4. čtvrtletí roku 

2014 činila 27 200 Kč.
92

 Výše denní dávky peněžité pomoci v mateřství je při této 

průměrné mzdě 625 Kč. Jestliže by bylo v České republice zavedeno desetidenní volno 

v souvislosti s narozením dítěte (tzv. otcovská dovolená) se stejným vyměřovacím 

základem, jako u peněžité pomoci v mateřství, činily by přibližné náklady 746 mil. Kč., 

což je přibližně 0,14 % z celkového rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí deklarovalo, že se návrhem na zavedení otcovské 

dovolené zabývá. 

Z výše uvedeného vyplývá, že pracovněprávní ochrana otce je dostatečná, byť 

pro laiky značně složitá. Navrhuji tedy pro zvýšení právního vědomí úpravu nařízení 

vlády č. 590/2006 Sb., kde by bylo jasně stanoveno období, po kterou je zaměstnavatel 

povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno v rámci rodičovské dovolené s garancí 

návratu na stejnou pracovní pozici. 

 

9.2 Podpora zaměstnanosti žen 

Jestliže Česká republika půjde nadále cestou odmítání zavedení kvót pro 

genderovou vyváženost, měla by se zaměřit na podporu této vyváženosti nepřímými 

nástroji. Vláda by především měla podpořit zaměstnanost žen a usnadnit jim dřívější 
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návrat do zaměstnání po porodu dítěte. Měla by přijmout opatření proti diskriminaci 

v zaměstnání na základě rodinného stavu, kdy mnohdy ženy ve fertilním věku jsou 

vnímány jako „problematické“ zaměstnankyně. Z pohledu zaměstnavatele nastávají 

především u žen pracovní překážky v důsledku péče o dítě, což způsobuje menší 

pracovní efektivitu a vyšší náklady pro případné pracovní zastoupení. Jsou to stále 

převážně ženy, které jsou s dítětem na rodičovské dovolené, vyzvedávají děti 

z mateřské školy či základní školy a ošetřují dítě v případě nemoci. Toto vede ve 

výsledku ke znevýhodňování žen na pracovním trhu a jejich rozdílného odměňování 

v porovnání s muži. Proto navrhuji, aby do § 133a písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád byl výslovně uveden i rodinný stav mezi možné pracovněprávní 

diskriminační důvody, kdy je poté žalovaný (tedy zaměstnavatel) povinen dokázat, že 

nedošlo k porušení zásady rovného zacházení. 

 

9.3 Předškolní vzdělávání 

Osobně se domnívám, že pro podporu rovných příležitostí žen a mužů na trhu 

práce je zapotřebí především změna přístupu v politice předškolního vzdělávání. 

Podporou rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce se nepřímo docílí i podpory 

rodinné politiky, kdy ženy již nebudou muset volit mezi rodinou a kariérou, čímž by se 

mohlo docílit zvýšení úhrnné míry plodnosti. 

Průměrná délka rodičovské dovolené činí v Evropské unii 86,9 týdnů.
93

 V České 

republice činí celková doba, po kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout 

zaměstnankyni mateřskou a rodičovskou dovolenou v zásadě 162 týdnů, kterou ženy 

zpravidla využívají celou, což je téměř dvojnásobek průměrné délky rodičovské 

dovolené v Evropské unii. Ve Švédsku je zaměstnavatel povinen poskytnout 

zaměstnankyni celkovou dobu mateřské a rodičovské dovolené zásadně ve výši 79 

týdnů, což je mírně pod hodnotou průměrné doby rodičovské dovolené v Evropské unii. 

U mužů je tato doba zkrácená o počet týdnů, na které má nárok pouze žena, a to 

v souvislosti s očekávaným datem porodu. Je prokázáno, že délka rodičovské dovolené 
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má přímý vliv na uplatnění na trhu práce. Čím déle je zaměstnanec na rodičovské 

dovolené, tím je pro něj těžší návrat do zaměstnání. Zaměstnanec po dobu na 

rodičovské dovolené většinou ztrácí potřebnou kvalifikaci, neosvojuje si nové poznatky 

v oboru, je přerušeno budování vztahu se zaměstnavatelem a klienty, oslabuje se jeho 

sebedůvěra na trhu práce a má tak ztížený přístup k možnému povýšení. Na druhou 

stranu, mnoho rodičů vítá možnost být s dítětem po dobu jeho prvních tří let 

v celodenním kontaktu a případná omezení na trhu práce nepovažují na tolik zásadní, 

aby tento styk omezili.
94

 Pro naplnění cílů rodinné politiky a svobody volby jedince, by 

stát měl vytvářet podmínky pro odstranění překážek pro dřívější návrat do zaměstnání. 

Z pracovněprávního hlediska je dle mého názoru ochrana rodičů na trhu práce 

dostatečná, dávající rodičům široká práva pro jejich návrat na původní pracovní pozici. 

Problémy nastávají při praktické realizaci těchto práv, kdy byť by se rodič chtěl navrátit 

do zaměstnání dříve než po klasických třech letech na rodičovské dovolené, současný 

přístup při obsazování volných míst v předškolním zařízení pro děti, mu tuto snahu 

velmi ztěžuje. Počet míst v mateřských školách je v České republice dlouhodobě 

neuspokojivý a při obsazování volných míst hraje často právě věk dítěte rozhodující 

roli. Ve školním roce 2014/2015 bylo evidováno téměř 51 000 negativně vyřízených 

žádostí o umístění dětí do mateřské školy.
95

 Již ve zprávě z roku 2007 o Zmapování 

dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách 

a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče o děti v ČR včetně 

identifikace překážek jejich využívání s návrhy možných opatření k jejich rozvoji bylo 

řečeno, že pouze v 58 % obcí je dostupnost mateřský škol reálná pro všechny zájemce.
96

 

Typicky je situace nejhorší v okolí velkých měst, jako je Praha, Brno, České Budějovice 

či Plzeň, kde zároveň bývá i vyšší míra zaměstnanosti.  
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Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy, je nyní dle § 34 odst. 3 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (dále jen „školský zákon“) v plné kompetenci ředitele mateřské školy. Ten 

určuje kritéria, která on sám považuje za důležitá z hlediska přijetí dítěte a podle 

kterých je rozhodováno, i když nemají právně závazný charakter. Výjimkami je 

požadavek povinného očkování vyplývající z § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a upřednostnění dítěte 

v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jak vyplývá z § 34 odst. 4 

školského zákona. Mezi častá kritéria, která rozhodují o přijetí dítěte do předškolního 

zařízení, patří věk dítěte, místo trvalého pobytu, zaměstnanost rodičů, zdravotní stav, 

specifické vzdělávací potřeby, sociální kritéria, kritéria týkající se sourozenců dítěte 

a požadovaná doba pobytu dítěte v předškolním zařízení. V roce 2011 vydal 

k jednotlivým kritériím veřejný ochránce práv své stanovisko, ve kterém se ostře 

vyhrazuje k používání kritéria zaměstnanosti rodičů jakožto kritéria paušálního. Funkce 

mateřských škol jakožto hlídacího zařízení nemá dle stanoviska předcházet vzdělávací 

potřebě dítěte a toto kritérium má být užito až v případě rovnosti bodů, jakožto 

kritérium podpůrné.
97

 Mezi cíle předškolního zařízení, jak je uvedeno v § 33 školského 

zákona, patří rozvoj osobnosti dítěte, podílení se na jeho zdravém citovém, rozumovém 

a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních 

hodnot a mezilidských vztahů. Právo navštěvovat předškolní zařízení je tedy především 

právem dítěte napomáhající jeho vlastnímu rozvoji a nemá tedy sloužit jako hlídací 

instituce pro rodiče. Toto právo je nicméně vyjádřeno i ve výše zmíněném § 34 odst. 4 

školského zákona, které upřednostňuje přijetí dítěte do předškolního zařízení 

v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je nesporným faktem, že 

návštěva mateřské školy je pro dítě přínosná z mnoha hledisek, a proto má každé dítě 

právo se účastnit předškolního vzdělávání alespoň po dobu jednoho roku před nástupem 

do základní školy, pokud nedokáže stát (resp. územně samosprávný celek) zajistit místo 

pro každé dítě od dřívějšího věku.  
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Nicméně se domnívám, že dalším nejdůležitějším kritériem by měla být právě 

s ohledem na svobodnou volbu jedince a podporu genderové rovnosti, právě vůle rodičů 

navrátit se do zaměstnání. Současná situace je taková, že rodiče, kteří by si přáli navrátit 

do pracovního procesu dříve než po uplynutí klasické délky rodičovské dovolené, musí 

ve větších městech volit mezi alternativními variantami předškolní péče o dítě. 

V soukromých mateřských školách je však školné několikanásobně vyšší než 

v mateřských školách státních. Školné v soukromých mateřských školách činí okolo 

10 000 Kč, zatímco školné ve státních školách málokdy přesáhne 1 000 Kč. Vezmeme-

li v úvahu maximální výši rodičovského příspěvku, který činí 11 500 Kč měsíčně při 

pobytu na rodičovské dovolené v délce 19 měsíců, měla by žena vydělávat minimálně 

27 200 Kč (což je průměrná mzda), aby se jí vyplatilo navrátit do zaměstnání 

a přenechat péči o dítě soukromé instituci. V tomto případě bude její čistý měsíční 

příjem při jednom dítěti činit 21 920 Kč, což při odečtení nákladů na soukromou 

mateřskou školu a rodičovského příspěvku, který by jinak dostávala při pobytu na 

rodičovské dovolené v délce tří let, vychází na 4 320 Kč zůstatku. Pro mnoho žen není 

tato suma dostatečnou motivací, aby přenechaly starost o dítě někomu jinému a ony 

samy musely nad rámec rodinných povinností plnit i pracovní úkoly. Raději tedy zvolí 

klasickou délku rodičovské dovolené a do práce se navracejí až po uplynutí tří let věku 

dítěte. Výše rodičovského přípěvku však dosahuje pouhých 83 % výše minimální mzdy 

v České republice, čímž se prohlubuje genderová nerovnost mezi mužem a ženou, kdy 

je rodina závislá v tomto období především na příjmu otce. Navíc tento přístup 

znevýhodňuje i matky – samoživitelky, které se tak dostávají do nežádoucí sociální 

situace, kdy se poté stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatních osobních potřeb ve 

formě sociálních dávek. 

Současná situace není zdaleka pro stát výhodná ani z hlediska ušlých příjmů. Dle 

Analýzy podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol 

a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let, se celkové vynaložené 

náklady na jedno dítě umístěné v mateřské škole pohybují cca od 43 000 Kč do 65 000 

Kč za rok, což při nejvyšších odhadovaných nákladech činí náklady ve výši 5 417 Kč 

měsíčně. Při mediánu hrubé měsíční mzdy 22 847 Kč, činí celkové odvody státu 

zaměstnancem a zaměstnavatelem 11 701 Kč. Jestliže stát nedokáže zajistit potřebný 

počet míst v mateřských školách pro děti, jejichž rodiče chtějí a mohou nastoupit zpět 
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do zaměstnání, tratí tak stát na odvodech ze mzdy za tohoto zaměstnance přibližně 

6 284 Kč měsíčně při odpočtu měsíčních nákladů na institucionální péči na jedno dítě. 

Při 50 800 negativně vyřízených žádostí o umístění dítěte do mateřské školy, tak činí 

roční ztráta České republiky na odvodech ze mzdy či platu 3, 83 mld. Kč. Při svých 

výpočtech jsem užila výši mediánu mzdy, jelikož ten spíše odpovídá výši skutečné 

mzdy zaměstnance. Ve skutečnosti tato ztráta bude nižší, jelikož se musí vzít v úvahu, 

že neexistují přesné statistiky počtu odmítnutých dětí pro nástup do mateřské školy, 

pouze počet odmítnutých žádostí, přičemž rodiče běžně podávají žádost rovnou do 

několika různých mateřských škol pro to samé dítě.  

Možným nenákladovým řešením této situace se jeví stanovení závazných 

jednotných kritérií pro přijetí dítěte do mateřské školy, kdy vůle a možnost rodiče 

nastoupit do zaměstnání by bylo hodnoceno vyšším počtem bodů než věk dítěte (vyjma 

upřednostnění dítěte v posledním roce před zahájením povinné školní docházky), místo 

trvalého bydliště či délky požadované docházky. 

Dalším palčivým problémem, se kterým se rodiče potýkají, je krátká doba 

otevírací doby předškolních zařízení. Ta ve většině mateřských škol je stanovena 

v rozmezí od 6:30 do 16.30. Tento režim značně znevýhodňuje rodiče v zaměstnání, 

kteří tak nemají možnost v případě nedodělané práce, zůstat v zaměstnání přesčas 

a taktéž jim v podstatě diktuje přesný čas rozvržení pracovní doby. Přičemž dle § 81 

odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, rozvrhuje pracovní dobu zaměstnavatel 

a určuje i počátek a konec směn. Jeho limitem při rozvržení pracovní doby je dle § 81 

odst. 2 v kombinaci s § 241 odst. 1 téhož zákona, hledisko bezpečné a zdraví 

neohrožující práce a potřeby zaměstnanců a zaměstnankyň pečujících o děti.  

Prodloužením otevírací doby předškolních zařízení by se tak dle mého názoru 

výrazně podpořila ženská zaměstnanost, jelikož by v případě potřeby mohla žena zůstat 

v práci déle či získala možnost větší variability rozvrhu pracovní doby. Samotné 

mateřské školy jsou při určování otevírací doby omezeny právními předpisy a svým 

rozpočetem. Pedagogický pracovník může týdně vykonávat přímou péči o děti 

v rozsahu 31 hodin, tj. cca šest hodin denně. Učitel mateřské školy má na starosti jednu 

třídu, ve které může být maximálně 24 dětí. Avšak v případě pobytu dětí mimo prostory 

mateřské školy, může na jednoho pedagogického pracovníka připadnout nejvýše dvacet 

dětí. Při plné kapacitě je tedy zapotřebí, aby se na dobu vycházky pracovní doby učitelů 
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překrývaly, což má za následek nemožnost dvanáctihodinového provozu mateřské školy 

při nenavýšení nákladů. Navrhuji tedy zvýšit v nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o 

stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a 

přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků týdenní rozsah 

přímé pedagogické činnosti pro učitele mateřské školy o dvě hodiny, a to z 31 hodin 

týdně na 33 hodin týdně. Poté by vycházel denní rozsah přímé pedagogické činnosti 6,5 

hodin na jednoho pracovníka, což by umožnilo dvanáctihodinový provoz mateřských 

škol bez markantního zvýšení nákladů, při zachování hodinového pobytu dětí mimo 

území mateřské školy. 

 

9.4 Valorizace výživného 

Rok 2013 byl v České republice rokem, kdy se uzavřelo historicky nejméně 

manželství. Úhrnná míra rozvodovosti pro rok 2013 dosahuje 47,8 %, přičemž 

z celkového počtu rozvodů, bylo 57 % rozváděných manželství s nezletilými dětmi.
98

 

Celkem se rozvod rodičů dotýkal 23,1 tisíce nezletilých dětí, což znamená značný 

nápad agendy pro opatrovnické soudy. V roce 2013 rozhodovaly soudy celkem 

o 45 722 případů o určení výživného na nezletilé dítě, z čehož 17 118 případů se týkalo 

úpravy výživného na nezletilé dítě. V 9 324 případů bylo výživné rozhodnutím 

zvýšeno.
99

 Navrhovala bych tedy po vzoru Švédska zavést zákonnou automatickou 

valorizaci soudem již určeného výživného, a to dle průměrné roční míry inflace 

zveřejněné Českým statistickým úřadem. Náklady na dítě se totiž zvyšují nejen úměrně 

jeho dospívajícím potřebám, ale taktéž soudem stanovená peněžní částka postupem času 

ztrácí na své reálné hodnotě. Cílem rodinné politiky by mělo být především blaho 

rodiny, a tedy ulehčení situace rodičů a dětí. Uzákonění automatické valorizace již 

stanoveného výživného by nejen snížilo agendu soudů, ale také značně ulehčilo pozici 

rodičů, kteří musí řízení o zvýšení výživného iniciovat. Přičemž soudní řízení pro 

mnoho lidí není příjemnou záležitostí, když soud obsáhle zkoumá majetkové a rodinné 
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poměry účastníků řízení, kteří navíc musí řešit otázku pracovního volna v době jednání. 

Především chci upozornit, že výživné je právem dítěte, ze kterého se hradí jeho 

odůvodněné potřeby a nemělo by být kráceno na reálné hodnotě již přiznaného 

výživného z důvodu inflace, kdy kupní síla měny vůči zbožím a službám klesá vlivem 

nedostatečné iniciativy rodičů.
100

 Pro lepší představu si uveďme následující příklad: 

V roce 2004 bylo rozhodnutím soudu určené výživné ve výši 2 000 Kč. Při automatické 

valorizaci by výše výživného, kterou by byl povinný povinen platit k rukám rodiče 

dítěte, který ho má ve své péči, dosáhla v roce 2009 částky 2 306 Kč a v roce 2014 

částky 2 508 Kč.
101

 Náklady státního rozpočtu pro zavedení tohoto opatření by byly 

minimální – stačilo by umístění oficiální inflační kalkulačky na webové stránky 

příslušných ministerstev a Českého statistického úřadu. Přičemž každý rodič by měl 

zákonnou povinnost upravit soudem stanovené výživné v souladu s vypočtenou částkou, 

a to od měsíce srpna, který následuje po příslušném kalendářním roce, za který byla 

zveřejněna průměrná roční míra inflace. 

Jsem si vědoma, že zavedení tohoto institutu by nebylo respektováno zcela 

všemi rodiči a taktéž by nezahrnovalo změnu rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě 

při změně poměrů, kdy by poté bylo stejně zapotřebí nové soudní rozhodnutí. Avšak 

jsem přesvědčena, že i přes tyto výtky by zavedení institutu automatické valorizace již 

stanoveného výživného bylo ku prospěchu mnohých nezletilých dětí a alespoň částečně 

by ulehčilo nápadu soudní agendy v tomto ohledu. Navíc s ohledem minimálního 

zatížení státního rozpočtu jsem přesvědčena o všeobecné přínosnosti v motivaci rodičů 

k větší odpovědnosti za své nezletilé dítě. 

 

9.5 Příspěvek na výživu (náhradní výživné) 

V květnu roku 2009 předložila skupina poslanců Poslanecké sněmovně České 

republiky návrh zákona o vyživovací povinnosti k nezaopatřeným dětem a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o výživném), který navrhoval zavést výši 

minimálního výživného, tabulky pro určení výživného, valorizaci výživného a zavedení 

institutu náhradního výživného. Proti tomuto návrhu hlasovalo 52 poslanců z celkového 
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počtu 92 přítomných.
102

 V posledních měsících je téma zavedení institutu zálohového 

výživného opět aktuální, jelikož bylo uloženo ministryni práce a sociálních věcí 

vypracovat návrh zákona o zálohovém výživném. 

V roce 2009 byl tehdejší návrh zákona o výživném zamítnut především z důvodů 

snahy zavést náhradní výživné pro nezletilé dítě hrazené státem. Náhradní výživné bylo 

koncipováno jako nároková sociální dávka určená pro rodiče, kterému je nezletilý 

svěřen do péče, jestliže „…povinná osoba, neplní vyživovací povinnost v plné výši, ve 

lhůtě a způsobem určeným pravomocným rozhodnutím soudu nebo soudem schválenou 

dohodou nejméně tři po sobě následující měsíce od splatnosti poslední splátky 

výživného a pokud exekuční řízení trvá nejméně tři měsíce od doručení návrhu na 

nařízení exekuce exekutorovi a povinná osoba nezačala platit výživné“. Hlavním 

vytýkaným bodem návrhu byla absence mechanismu regresního nároku státu po 

povinném, za kterého je náhradní výživné vypláceno. Bez tohoto regresního práva by 

totiž, dle argumentů uvedených v rozpravě, vzrostla neúměrně výdajová složka státního 

rozpočtu a bylo by podporováno nezodpovědné jednání rodičů, které by vedlo ke 

zneužívání systému. S těmito důvody pro zamítnutí návrhu nelze než souhlasit. Dle 

vyjádření předsedy vlády Bohuslava Sobotky z 2. dubna 2015, již nově připravovaný 

návrh zákona o zálohovém výživném, počítá s regresním vymáháním vyplaceného 

výživného po povinném, za nějž je náhradní výživné vypláceno.
103

 

Tento institut má sloužit především pro ochranu neúplných rodin před možnou 

chudobou a motivovat rodiče k odpovědnosti za své dítě, nikoli naopak. Institut 

zálohového výživného není ve světě ojedinělý. Již v roce 1982 přijal Výbor Rady 

ministrů Rady Evropy doporučení č. (82) 2 o Zálohových platbách na výživné, ve 

kterém konstatuje, že stát by měl v zájmu dětí intervenovat, jestliže rodiče selhávají 

v případě placení výživného.
104
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Základním předpokladem pro vyplácení náhradního výživného by měla být 

existence povinného, který dobrovolně neplní soudem stanovené výživné na nezletilé 

dítě. V případě neúplných rodin, kdy jeden z rodičů zemřel či není vůbec uveden 

v rodném listě, by měly nastupovat jiné mechanismy státní sociální podpory, aby tak 

nedocházelo k obcházení systému zálohového výživného a jeden z rodičů by tak 

úmyslně nebyl v rodném listě uveden. Další podmínkou by měla být snaha rodiče či jiné 

osoby, jež má dítě v péči a k jehož rukám má být výživné placeno, řešit nastalou situaci. 

V návrhu zákona o výživném bylo předpokladem pro přiznání náhradního výživného již 

probíhající doposud neúspěšné exekuční řízení, které trvá nejméně tři měsíce od 

doručení návrhu na nařízení exekuce exekutorovi. Podobnou úpravu můžeme očekávat 

i u nově předloženého návrhu zákona o náhradním výživném. Čím dříve tedy rodič 

začne vzniklou situaci řešit, tím dříve by mu vznikl nárok na přiznání náhradního 

výživného pro nezletilé dítě. V takovém případě by se však stát měl zasadit o rozvoj 

dostatečného zázemí pro poskytnutí bezplatné právní pomoci pro rodiče, který má dítě 

v péči a k jehož rukám není výživné placeno, s případným exekučním vymáháním 

dlužného výživného. A to minimálně ve formě přesných instrukcí na webových 

stránkách příslušných ministerstev a úřadů. Takovéto opatření je především v zájmu 

dítěte, jež svá práva nemůže prozatím bránit samo a jehož zákonný zástupce 

nedisponuje potřebnými vědomosti v oblasti vymáhání pohledávek. 

Výše vypláceného zálohového výživného by měla být limitována určitou částkou, 

stanovenou dle průměrného přiznávaného výživného soudem a s ohledem na potřeby 

dítěte v určitém věku, a to s přihlédnutím k majetkovým poměrům rodiče, k jehož 

rukám není výživné řádně placeno. Smyslem zálohového výživného je totiž ochránit 

nízkopříjmovou rodinu před možnou chudobou a zajistit dětem minimální standart. 

Jestliže povinný rodič platí k rukám osoby, které je dítě svěřeno do péče nižší částku, 

než je stanovena v rozhodnutí soudu či v dohodě rodičů soudem schválené, stát by 

vyplácel pouze rozdíl mezi touto částkou a stanoveným zákonným limitem. 

 

                                                                                                                                               
http://www.kekidatabank.be/docs/Instrumenten/RvE/1982%20CMRec%2882%292_on%20payment%20

by%20the%20State%20of%20advances%20on%20child%20maintenance.pdf 
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9.6 Zákon o kohabitaci 
105

 

Ze statistických údajů vyplývá, že klesá úhrnná míra sňatečnosti a čím dál více 

dětí se rodí mimo manželství. To však neznamená, že nevyrůstají s oběma rodiči. Právní 

úprava manželství je z pohledu mnohých lidí nevýhodná a nese s sebou určitá rizika 

v případě rozvodu. Navíc v dnešní době již mimomanželský styk není stigmatizován 

a nemanželské děti nejsou právně znevýhodněny od dětí narozených v manželství. 

Avšak dle mého názoru stát tento faktický vývoj partnerských svazků nedostatečně 

reflektuje v právní úpravě. Nejen ve Švédsku existuje zákon o kohabitaci, který 

upravuje majetkové poměry druha a družky pro případ rozchodu. Tato úprava je 

potřebná právě z pohledu ochrany neúplné rodiny před nepříznivými následky opuštění 

společné domácnosti jedním z partnerů. Jak již bylo řečeno výše, je to především žena, 

která o dítě osobně pečuje v prvních letech od jeho narození. Výše rodičovského 

příspěvku nedosahuje ani výše minimální mzdy a zcela nepostačuje k pokrytí nákladů 

potřebných pro důstojný život rodiče a dítěte.  ena se tak stává finančně závislou na 

muži alespoň po dobu, než je možné dítě umístit do náhradní institucionální péče. 

V případě rozchodu rodičů, kteří nejsou v manželském sňatku, je tak žena ve značně 

nevýhodné pozici. Rodič, který odchází ze společné domácnosti je povinen hradit 

výživné pouze na dítě, kterému má zásadně zajistit stejnou životní úroveň, jakou má on 

sám. Kdyby však rodiče dítěte byli manželé, je odcházející rodič povinen platit výživné 

i na manžela do doby, než jejich manželství bude právně ukončeno a taktéž vzniká 

nárok na vypořádací podíl ze společného jmění manželů. V případě rozchodu 

nesezdaných partnerů se tak může rodič, který osobně o dítě pečuje dostat do nežádoucí 

finanční situace. Jestliže základní vybavení domácnosti bylo placeno pouze jedním, 

ekonomicky silnějším partnerem, ten druhý by na něj v případě rozchodu neměl žádný 

právní nárok. Přičemž determinujícím faktorem je zde pouhý uzavřený právní svazek, 

namísto materiální podstaty soužití. V určitých případech poté nastupuje pomocná role 

státu, která neblahou situaci řeší ve formě finanční pomoci fyzickým osobám.  

Osobně se domnívám, že by Česká republika měla přijmout po vzoru Švédské 

úpravy zákon o kohabitaci, který upravuje minimální zásady při vypořádání majetku 
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společné domácnosti druhů pro případ rozchodu, a to s přihlédnutím k délce vztahu, 

finanční situaci druhů a počtu dětí, které z tohoto vztahu vznikly. V mnoha případech 

dochází během soužití dvou osob ke konkludentně či ústně uzavřeným smlouvám, které 

se však v případě soudního sporu těžce prokazují, obzvláště za situace, kdy neexistuje 

žádný právní rámec pro tyto situace. Jediným vodítkem pro soud je v těchto případech 

pouze otázka dobrých mravů a víry a ustanovení o bezdůvodném obohacení a darování. 

Domnívám se, že právní rámec pro úpravu majetkových poměrů kohabitujících osob 

pro případ rozchodu. Taková úprava je plně v zájmu rodinné politiky, kdy je dána, nyní 

již neúplné rodině, alespoň minimální právní ochrana před případnými možnými 

negativními následky. V případě, že rodinu opustí její živitel, který doposud 

uspokojoval materiální potřeby členů domácnosti, se zvyšuje riziko ohrožení chudobou 

této rodiny, což dozajista není v zájmu státu, který poté vynakládá finanční prostředky 

např. na azylové domy, ubytovny či dávky v hmotné nouzi. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo komplexně popsat švédský přístup k rodinné 

politice, jeho vývoj a směřování a především poté učinit vhodná a reálná doporučení pro 

českou rodinnou politiku. 

Švédsko a Česká republika mají mnoho společných znaků, co se týče určitých 

demografických ukazatelů, míry přerozdělování veřejných zdrojů v sociální oblasti, 

výborné a dostupné zdravotní péče, bezplatného školství i právní úpravou rodičovské 

dovolené. I přes tyto shodné znaky je však celospolečensky Švédsko, v porovnání 

s Českou republikou, vnímáno jako stát s jedním z nejlepších sociálních systému na 

světě, hodného k následování. 

Rodinná politika je ve Švédsku velmi dobře propracovaná, má jasný směr a cíl, 

ke kterému směřuje, a to jest podporu genderové rovnosti. Skrze vymanění ženy 

z pozice pečovatelky a podporou její vlastní kariérní seberealizace, se daří švédskému 

státu zvrátit negativní demografický vývoj zasahující jinak skoro celou Evropu. 

Modelem dvoupříjmové rodiny, tedy plnohodnotným zapojením ženy do pracovního 

procesu, bojují jednak proti chudobě, ale taktéž proti faktické i psychické závislosti 

ženy na muži. Informační osvětou, striktně genderově neutrálními zákony a finančními 

stimuly se snaží změnit tradičně vnímaný vzorec chování a podpořit muže, aby přejali 

část zodpovědnosti péče o dítě a domácnost, a tím dosáhli vytyčeného cíle rovnosti.  

Na druhou stranu je dle mého názoru prosazovaná politika genderové rovnosti 

natolik neúprosná, že nezohledňuje a nepodporuje právo volby jedince. Nastavený 

současný model v podstatě nedává rodiči příležitost zůstat s dítětem v domácnosti déle 

než čtrnáct měsíců. Jestliže si rodič přeci jen přeje o dítě pečovat sám i po uplynutí 

podpůrčí doby, po kterou je vyplácena peněžitá pomoc v rodičovství, je jeho faktická 

finanční závislost na druhém z rodičů neúměrně vysoká. Výše rodičovského příspěvku, 

jehož budoucnost je navíc velmi nejistá, je totiž limitována částkou, která zcela 

nepostačuje ani k pokrytí nákladů na bydlení. 

Česká republika by měla bezesporu aktualizovat národní koncepci rodinné 

politiky, stanovit si dlouhodobý cíl a tento začít postupně a soustavně naplňovat. Za 

zásadní kapitolu diplomové práce proto považuji tu, ve které jsou rozepsána doporučení 

pro českou rodinnou politiku. Při formulaci těchto doporučení jsem vycházela 
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především z popsaného švédského modelu rodinné politiky s aplikací na českou právní 

úpravu a směr české rodinné politiky. Konkrétně jsem se snažila učinit jen taková 

doporučení, která jsou dle mého názoru nezbytná k podpoře rodin, a to s ohledem na 

státní rozpočet, jejich faktickou uskutečnitelnost a genderovou rovnost. Jsem si vědoma, 

že mé vlastní propočty, uvedené v diplomové práci na podporu mých argumentů, se 

mohou odlišovat od reálných výpočtů a dopadů na státní rozpočet, než které by učinila 

kompetentnější osoba s ekonomickým vzděláním.  

Taktéž jsem neuvedla všechna možná doporučení pro českou rodinnou politiku, 

a to právě s ohledem na jejich faktickou nemožnost naplnění ze strany státu v dohledné 

době, jelikož pro ně neexistuje společenská ani politická podpora. Mezi tato patří 

například povolení sňatku homosexuálním párům i osvojení dětí těmito páry či výrazné 

snížení věkové hranice, kdy se dítě stále ještě považuje za nezaopatřené pro účely dávek 

státní sociální podpory. 
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Resumé 

Rodinná politika ve Švédsku 

Klíčová slova: rodinná politika, genderová rovnost, zaměstnanost žen 

Cílem mé diplomové práce je teoreticky analyzovat problematiku rodinné 

politiky ve Švédsku, neboť se jedná o jeden z hlavních nástrojů prosazování politiky 

genderové rovnosti, která se snaží docílit rovného postavení mužů a žen ve společnosti, 

a to především podporou většího zapojení mužů do péče o dítě a domácnost.   

Po úvodu, který představuje cíle diplomové práce, následuje první kapitola 

vymezující pojem rodinné politiky.  Nastiňuje různé modely státní rodinné politiky a 

nástroje, kterými jsou stanovené cíle naplňovány. 

Druhá kapitola se zabývá vybranými demografickými údaji, které je pro účely 

diplomové práce nezbytné mít na paměti a které jsou určující pro současné pojetí 

rodinné politiky. 

Další kapitola se zabývá institucionální strukturou rodinné politiky ve Švédsku 

v  kontextu politického systému. Věnuje se orgánům, jež se zabývají otázkou rodin, dětí 

a politiky genderové rovnosti. 

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na historický vývoj rodinné politiky, který považuji 

za nezbytný pro pochopení současného systému prosazování genderové rovnosti 

prostřednictvím rolí v rodině. 

V páté kapitole podrobně popisuji současné cíle švédské rodinné politiky, která 

je nyní již plně podřazena politice prosazování ženské a mužské rovnosti. 

Následující kapitola pojednává o propracovaném systému institucionální péče, 

která se stala pilířem pro podporu zaměstnanosti žen, tedy jedním z cílů politiky 

genderové rovnosti. 

Sedmá kapitola již podrobně rozebírá jednotlivé finanční dávky poskytované 

rodinám s dětmi, a to jednak dávky vyplácené ze sociálního pojištění, tak vyplacené ze 

státního rozpočtu. 

V předposlední kapitole se věnuji právní úpravě rodičovské dovolené, tedy 

pracovně právní úpravě ochrany rodičů. 

Za zásadní považuji poslední kapitolu, kde nastiňuji v oblasti rodinné politiky 

konkrétní doporučení de lege ferenda pro Českou republiku. Při formulaci těchto 
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doporučení jsem vzala do úvahy efektivitu a účelnost jednotlivých nástrojů švédské 

rodinné politiky tak, aby úspěšně fungovaly v rámci právního řádu České republiky. 

  



101 

 

Summary 

Family Policy in Sweden 

Key words: family policy, gender equality, women´s employment 

The aim of this master´s degree thesis is to analyze family policy in Sweden, 

which has become main tool for promoting gender equaility policy. Through family 

policy Sweden make and effort to achieve equality between women and men in society, 

particulary by men´s greater sharing of responsibility for children and houshold. 

After the introduction which summarizes the objectives of the thesis, there is the 

first chapter defining the concept of family policy. This chapter explains the difference 

between family law and family policy, describes the various models of states family 

policies and instruments which set targets are met. 

The second chapter deals with some demographic statistics, which are for the 

purpose of thesis essential to keep in mind and which are decisive for the current 

conception of family policy. 

Another chapter describes the institutional structure of family policy in Sweden 

in the context of their political system. I name appropriate authorities who deal with the 

question of families, children and gender equality. 

The fourth chapter focuses on the historical development of family policy, which 

is essential for understanding the current system of promoting gender equality through 

roles in the family. 

In the fifth chapter the contemporary objectives of the Swedish family policy, 

which is now subsumed under the gender equality policy, are described in detail.  

The following chapter discusses the highly developed system of institutional 

day-care children centre, which has become a fundamental pillar of support for women's 

employment, and thus their equality. 

The seventh chapter discusses extensively the various financial benefits granted 

to families with children, both benefits paid by Social Security and paid from the state 

budget. 

The penultimate chapter is devoted to the legislation of parental leave as a legal 

labour protection of parents. 
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The important last chapter contains specific recommendations de lege ferenda 

for the Czech Republic in the area of family policy. When I was formulating these 

recommendations I took into account the efficiency of each instrument of Swedish 

family policy in order to put them into the legal framework of the Czech Republic. 

 


