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Připravovaná legislativní opatření na 

podporu rodin I. 

www.mpsv.cz 

Novela zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 

• Navýšení rodičovského příspěvku na 300 000 Kč. 

• Zrušení sledování docházky dítěte do předškolního zařízení 

(nyní: děti do dvou let max. 46 hodin měsíčně). 

• Novela zákona prošla 25. 9. 2019 druhým čtením v Poslanecké 

sněmovně. Účinnost je navrhována k 1. 1. 2020. 

 

Novela zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče  

o dítě v dětské skupině  

• Zavedení systémového financování. 

• Zvýšení kvality poskytované služby. 

• Aktuálně probíhá vypořádání připomínek z MPŘ. 

 

 



Připravovaná legislativní opatření na 

podporu rodin II. 

  

 

www.mpsv.cz 

Návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě 

• Zákon byl předložen za počátku září vládě, zatím nezařazen  

k projednání. 

• Účinnost je předpokládána od 1. 1. 2021. 

 

Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 

• Novela zákona navrhuje mimo jiné legislativní ukotvení institutu 

sdíleného pracovního místa jako alternativy k částečným 

pracovním úvazkům 

• 14. 10. 2019 na Úřadu vlády došlo k podpisu „Gentlemanské 

dohody“ mezi zástupci vládní koalice, odborů i zaměstnavatelů.  



SYSTÉMOVÉ PROJEKTY MPSV 
 Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň 

• Systémová a metodická podpora rozvoje aktivit zaměřených na institucionální 

zajištění politiky přípravy na stárnutí na národní, krajské a místní úrovni.  

22 % K ROVNOSTI 

• Zabývá se dopady nerovného odměňování na jednotlivce, rodiny, firmy 

a instituce i společnost jako celek. 

Podpora implementace dětských skupin 

• Metodická podpora poskytovatelů přímo v regionech. Zakotvení systému 

dětských skupin a jejich kvality a zvýšení dostupnosti informací o dětských 

skupinách.  

Mikrojesle 

• Podpora zřizovatelů mikrojeslí a pilotní ověření mikrojeslí, které jsou 

koncipovány jako veřejná služba péče o děti od šesti měsíců do čtyř let  

v kolektivu čtyř dětí zajištěnou profesionálními pečujícími osobami. 

Krajská rodinná politika 

• Cílem je zlepšení koordinace celostátních a regionálních politik v oblasti 

podpory rodin. V každém kraji působí krajský poradce a odborná platforma.  

Ve všech krajích probíhají vzdělávací a osvětové aktivity.   

 



Aktualizace koncepce rodinné politiky  
 

www.mpsv.cz 

• Platná Koncepce rodinné politiky byla schválena vládou v září 

2017. 

• Klíčovým principem Koncepce je možnost svobodné volby.  

• MPSV připravilo Aktualizovanou Koncepci, do které bylo 

promítnuto programové prohlášení vlády a aktuální problémy 

českých rodin. 

o Stěžejní témata:  

 podpora dostupného bydlení pro rodiny s dětmi 

 podpora veřejných služeb pro rodiny (zejména služby 

předškolní péče) 

 podpora primární prevence  

 podpora sladění práce a rodiny 

• Materiál byl předložen vládě k projednání 6. srpna 2019, zatím 

nebyl zařazen na jednání. 

 



Směrnice Work-Life Balance 
 

www.mpsv.cz 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/1158 o rovnováze mezi pracovním 
a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o 
zrušení směrnice Rady 2010/18/EU byla schválena 
20. června 2019. 

• Směrnice upravuje požadavky na pečovatelské 
volno v délce 5 pracovních dnů, otcovskou 
dovolenou v délce 10 pracovních dní, minimálně 4 
měsíce rodičovské dovolené se 2 nepřenositelnými 
měsíci pro každého z rodičů a rovněž podporuje 
flexibilní zaměstnávání rodičů. 

• MPSV aktuálně řeší transpozici směrnice do českého 
právního řádu, která by měla být provedena do tří let 
od schválení.  

 

 



Další opatření 
 

www.mpsv.cz 

• Informační a mediální kampaň MPSV k problematice 

výživného 

o Informovat veřejnost ve věci problematiky neplacení 

výživného, zaměření na téma výživného a jeho roli pro 

výchovu dětí a socioekonomické postavení rodin sólo rodičů. 

o Realizace plánována od listopadu 2019. 

• Fórum rodinné politiky 

o Proběhlo v květnu v Brně. http://forumrodina.mpsv.cz/  

• Fórum zaměstnanosti 

o Proběhne v Olomouci 12. a 13. listopadu v Clarion 

Congress Hotel 

o http://forumzamestnanosti.mpsv.cz  
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Děkuji Vám za pozornost! 

 


