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10. Dokumenty zamené na genderovou problematiku
eská republika se zavázala prosazovat genderovou rovnost v mnoha mezinárodních dokumentech.
Stžejním strategickým dokumentem zameným na genderovou problematiku v R je Vládní strategie pro
rovnost žen a muž na léta 2014 – 2020, která tvoí rámec pro uplatování politiky rovnosti žen a muž,
jakožto jedné z priorit vlády R. Strategie reflektuje reálné poteby institucionálního zabezpeení rovnosti žen
a muž a definuje otázku rovnosti žen a muž jako celospoleenskou prioritu. Klíovým poradním orgánem
pro otázky spjaté s rovností žen a muž je Rada vlády pro rovnost žen a muž.
K hlavním strategickým oblastem vymezeným ve Vládní strategii patí:
- institucionální zabezpeení rovnosti žen a muž,
- vyrovnané zastoupení žen a muž v rozhodovacích pozicích,
- rovnost žen a muž na trhu práce a v podnikání,
- slaování pracovního, soukromého a rodinného života,
- vzdlávání, výzkum a rovnost žen a muž ve znalostní spolenosti,
- dstojnost a integrita žen a muž,
- rovnost žen a muž ve vnjších vztazích,
- všední život a životní styl.
Ve vztahu k implementaci Vládní strategie jsou relevantní zejména následující aktérky a aktéi:
- ministerstva, další ústední orgány státní správy,
- zástupci a zástupkyn zamstnanc a zamstnanky,
- eský statistický úad,
- média,
- gender focal points,
- nestátní neziskové organizace,
- Rada vlády pro rovné píležitosti žen a muž, její výbory a pracovní skupiny,
- zástupci a zástupkyn zamstnavatel a zamstnavatelek, soukromá sféra,
- sekretariát Rady vlády pro rovné píležitosti žen a muž, jejích výbor a pracovních skupin,
- Rada pro výzkum, vývoj a inovace,
- experti a expertky, výzkumní pracovníci a pracovnice, akademický sektor.
Periodickou souhrnnou zprávou podávající informace o vývoji v oblasti rovnosti žen a muž navazující
na Vládní strategii je Zpráva o rovnosti žen a muž. Konkrétní úkoly na poli genderové rovnosti jsou též
rozpracovávány do Akních plán, které mají své samostatné zprávy o naplování. Za mnohé lze jmenovat
Akní plán prevence domácího a genderov podmínného násilí na léta 2019–2022, který vláda schválila
v kvtnu letošního roku.
Na krajské úrovni specifický dokument zamený výhradn na genderovou problematiku zpracován nebyl,
nicmén ada krajských dokument se této oblasti dotýká. Nejblíže tématu je v souasné dob pipravovaná
Krajská koncepce rodinné politiky navazující na republikovou. Koncepce rodinné politiky v R (aktualizovaná
verze z kvtna 2019) vychází z cíl prosazovaných Evropskou unií (blaho dítte, rovnost žen a muž, slaování
rodinného a pracovního života, mezigeneraní solidarita) a definuje následující cíle rodinné politiky:
1. Spoleenské klima má být vi rodinám všestrann píznivé, bariéry a spoleenské tlaky mají
být minimalizovány. Rodina má požívat zvláštní zákonné ochrany a má být spoleensky vysoce
oceována, piemž je nutno posilovat autonomii rodiny;
2. vhodné socioekonomické podmínky mají podporovat dobré fungování rodin a výchovu dtí. Mají
se zamit na finanní zajištní rodiny, sluitelnost práce a rodiny a služby pée o dti i seniory i jiné
závislé osoby a umožnit tak rodinám získat dostatek volného asu pro zkvalitování rodinných vztah;
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3. rodinám se specifickými potebami má být vnována zvláštní pozornost – zejména neúplným
rodinám, rodinám se lenem se zdravotním postižením, rodinám se temi a více dtmi a rodinám
nejvíce ohroženým relativní i absolutní chudobou. Mají být pijímána cílená opatení pispívající
k rovnému pístupu ke vzdlávání a uplatnní len tchto rodin na trhu práce i ve spolenosti;
4. posilovat vdomí a význam rodinných hodnot, kterými jsou trvalý vztah, vzájemná pée a hodnoty
lásky a úcty a podpora významu rodiny ve spolenosti;
5. vzhledem k demografickým zmnám a stárnutí eské
navrhovaných opatení v této Koncepci vyšší porodnost.

spolenosti

podpoit prostednictvím

Pardubický kraj ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních vcí pipravuje krajskou koncepci rodinné
politiky v rámci projektu Koordinace opatení na podporu sladní pracovního a rodinného života na úrovni
kraj od ledna roku 2018.
Cílem koncepce je vytvoit rodin jako základnímu spoleenství podmínky k tomu, aby mohla dobe fungovat.
Proto se koncepce zamuje na naplnní základních poteb rodiny, jako jsou stabilita, zázemí a dostatek asu
pro rodinný život.
Krajskou koncepci rodinné politiky pipravuje skupina odborník („regionální platforma“), kteí zastupují oblasti,
které nejvíce ovlivují život rodiny (práce, sociální systém, veejná správa, volný as, vzdlávání,
zdravotnictví), ale také z oblasti statistiky a univerzitního prostedí.
V rámci pípravy koncepce bylo uspoádáno nkolik kulatých stol a workshop zamených na témata:
- vztahy v rodin – ocenní pée a podpora partnerských vztah,
- návrat do práce po rodiovské dovolené – rozdlení pée v rodin,
- prevence a výchova dtí na školách v oblasti rodiovství a etických a morálních hodnot,
- vasná identifikace problému v rodin a efektivní spolupráce pi jeho ešení,
- spolupráce zamstnavatel a veejné správy na místní úrovni.
Na základ získaných informací bude pipravena Návrhová ást Koncepce krajské rodinné politiky, která bude
pedložena k projednání Rad Pardubického kraje a následn Zastupitelstvu Pardubického kraje.
Pedpokládané hlavní smry, kterými se budou opatení v Návrhové ásti koncepce ubírat, jsou:
- prevence a vasné ešení problém v rodin prostednictvím podpory vzdlávacího systému
a volnoasových aktivit,
- sladní pracovního a rodinného života podporou spolupráce samosprávy se zamstnavateli,
- pomoc rodinám v zátžových situacích koordinací sociálních a souvisejících služeb,
- podpora místních samospráv pi plánování a realizaci rodinné politiky poskytováním poradenství
a píklad dobré praxe.
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