


Charta diverzity - Women in Leadership Platform
• Aktivně podporuje zaměstnavatele, kteří se zasazují o rovnost žen v práci a prosazují 

diverzitu a inkluzi. Motivuje zaměstnavatele v prosazování komplexního přístupu a 

zavádění efektivních nástrojů a aktivit pro zlepšení postavení žen na trhu práce. 

Naši ambasadoři: Vodafone Czech Republic, Thermo Fisher Scientific, IKEA

Další akce

Den diverzity - 24. 5. 2019, Poslanecká sněmovna, PČR

• Den diverzity otevírá pravidelně klíčová témata podporující rozvoj diverzity na 

pracovním trhu, jako jsou předsudky a stereotypy jako skrytá brzda inovací a rozvoje 

nebo stereotypní uvažování a předsudky vůči ženám a generaci 50+. 

Konference Ženy v době 4.0 - 14. 6. 2019, Brno, FSS Masarykovy univerzity

• Společná akce české a slovenské Charty diverzity a Masarykovy univerzity

• 100 účastníků a účastnic z řad firem, města, kraje, univerzity, médií





Jana Skalková
manažerka HR programů, Byznys 

pro společnost





Jana Skalková, Byznys pro společnost

Charta diverzity -

„Matky a otcové vítáni“

Výsledky průzkumu:

„Rodičovství a práce – očima rodičů a firem“. 



Rodičovství jako handicap?

● 40 % rodičů je přesvědčeno, že muži i ženy mají stejné právo na sladění rodičovství, pracovního a soukromého
života.

● 30 % rodičů souhlasilo s výrokem, že „děti jsou společný projekt“ a o péči o děti by se partneři měli vyváženě
dělit

PŘESTO …

46 %  žen, kterým se daří dobře skloubit kariéru a rodičovství
45 % žen, pro které je důvodem čerpání rodičovské dovolené vyšší příjem muže  
29 % žen, pro které je důvodem čerpání rodičovské dovolené tlak tradičního 

vnímání rozdělení rolí mezi muži a ženami a s tím spojené genderové stereotypy 

Rodiče potřebují vytvořit podmínky pro skutečnou možnost volby  ze strany státu a zaměstnavatelů

Mezi klíčové podmínky pro sladění rodičovství a práce patří dostupná předškolní péče pro děti minimálně od 1 roku
věku a komplexní podpora rodičů a flexibilní formy práce na straně zaměstnavatelů.

www.diverzita.cz



Matka doma, otec v práci – nechceme, ale musíme

36,37%

29,96%

16,28%

14,80%

2,59%

Muž i žena mají stejné
právo na kariéru a

stát by měl pracující…

Děti jsou společný
projekt a

partneři/manželé by se…

Ženy by měly zůstat
doma co nejdéle, pro

děti i rodinu je nejlepší,…

Muž je přirozeně
živitelem rodiny a matka

by…

Váš vlastní komentář

44,71%

28,57%

18,43%

2,14%

1,86%

1,57%

0,86%

0,86%

0,57%

0,43%

Vyšší příjmy mužů

Tradice/genderové stereotypy

Biologické hledisko

Kariéra otců

Předsudky okolí

Neochota mužů

Nízká flexibilita pracovního trhu

Matky samoživitelky

Podceňování mužů

Nedostatek školek

Z jakého důvodu čerpají RD více 

matky, než otcové?
Jaký z výroků nejlépe vystihuje 

Váš postoj?



Rodičovství zásadně mění priority při výběru zaměstnání

www.diverzita.cz

77,34%

51,98%

42,62%

19,96%

16,22%

13,31%

12,68%

7,28%

5,61%

5,41%

3,74%

37,42%

6,44%

57,38%

55,72%

12,68%

2,08%

0,83%

58,63%

2,49%

1,04%

44,91%

Výše mzdy, platu, finančního ohodnocení

Možnosti pro váš další profesní rozvoj a
posílení pracovních kompetencí

Lokalita místa zaměstnání

Flexibilní pracovní doba

Výše a skladba benefitů - volno na péči,
delší dovolená, přispívání zaměstnavatele…

Vzdělávaní a trénink

Zaměstnání ve významném odvětví

Podpora ze strany zaměstnavatele ve sladění
práce a rodiny

Něco jiného

Výše vybrané pracovní pozice, (management,
vedení)

Práce na částečný úvazek

Před

Po



Penalizace mateřství a bonifikace otcovství

www.diverzita.cz

34,99%

24,84%

24,43%

10,56%

5,18%

4,38%

7,50%

69,58%

16,88%

1,67%

Mělo to negativní efekt / dopad

Nevím

Nemělo to žádný efekt /dopad

Mělo to pozitivní efekt / dopad

Jiný efekt

Respondet/ka

Partner/ka



Rodinu a kariéru podle rodičů sladit lze, záleží na vytvořených 

podmínkách…

46,69%

35,40%

17,91%

Ano

Ne

Neumím odpovědět

45,36%

18,56%

12,37%

11,34%

6,19%

2,06%

2,06%

2,06%

Životní podmínky rodičů

Místo bydliště

Záleží na profesi/vzdělání

Možnost hlídání a péče o
domácnost

Podpora ze strany
zaměstnavatele

Dostatek školek

Podpora státu

Další faktory



Flexibilní formy práce - jeden z klíčů pro sladění rodičovství a

práce

Flexibilitu svým zaměstnancům nabízí 60 % firem. Nejčastěji formou časové flexibility,

částečných a zkrácených úvazků, nabídkou home office, všechny tyto možnosti také rodiče

nejvíce využívají.

35% firem už rodičovství podporovat umí – rodiče podporují a v jejich návratnosti jsou 

úspěšní až ve výši 100 %

Efektivní cesta podpory 

rodičům ve firmách: 

komplexní systém

www.diverzita.cz

Firemní kultura 

Komunikace
Flexibilita 

práce 

Práce se 
středním 

managementem



Jak zaměstnavatelé podporují rodiče v práci? 

90,00%

72,50%

65,00%

52,50%

52,50%

42,50%

12,50%

10,00%

7,50%

5,00%

2,50%

2,50%

20,99%

21,35%

19,53%

2,74%

2,55%

5,11%

3,10%

19,16%

5,47%

2,19%

Částečný úvazek

Flexibilní pracovní doba

Práce z domova

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení pracovní činnosti

Vzdělávání/kurzy

Sdílené úvazky

Finanční příspěvek na péči o dítě

Firemní školka/klub

Žádné

Finanční náhrada rozdílu mzdy a PPvM při…

Jiné

Zkrácená pracovní doba

Volno na péči o dítě / děti

Sdílené pracovní úvazky

Firmy

Rodiče



Podpora rodičů v práci, jak to vidí rodiče a firmy - prostor 

pro zamyšlení a změnu. 

www.diverzita.cz

42,53%

34,85%

22,61%
Ne

Ano

Jiné

77,50%

20,00%

2,50%

Ne – rozhodnutí o 
návratu necháváme 
na
rodičích samotných

Ano – snažíme se 
rodiče motivovat k 
návratu

Neumím posoudit

ZaměstnavatelRodič



Jak firmy komunikují a podporují rodiče během rodičovské 

dovolené? 

55,00%

32,50%

20,00%

17,50%

12,50%

10,00%

5,00%

Pravidelný kontakt přes email/ intranet atd.

Sezónní výpomoc rodičů

Jiné

Nepracujeme s rodiči během mateřské/
rodičovské dovolené

Neumím posoudit

Poskytování vzdělávání/ kurzů

Uzavřená skupina na sociálních sítích



Firmy potřebují pro podporu rodičů lepší podmínky od státu 

www.diverzita.cz

75,00%

57,50%

50,00%

47,50%

40,00%

2,50%

2,50%

Zajištění dostatečných kapacit a celkovou
větší dostupnost předškolních zařízení

Daňové úlevy pro zaměstnavatele, kteří
podporují rodiče, vracející se z RD

Daňové úlevy, zvýhodňující zkrácené
úvazky

Legislativní úpravy, ulehčující zavádění
home-office

Daňové úlevy/ dotace pro firmy, které si
otevírají firemní školky pro své zaměstnance

Jiné

Nevím



www.diverzita.cz





David Klimeš
hlavní analytik týdeníku Ekonom





Filip Pertold
vědecký pracovník, CERGE-EI & IDEA



Institut pro demokracii a ekonomickou 

analýzu - IDEA



23

Situace rodičů na trhu práce

Filip Pertold

IDEA při CERGE-EI

CERGE-EI je společné pracoviště Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd ČR



Podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku 30-35



Pokles zaměstnanosti matek s malými dětmi 
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Gender Pay Gap – veřejný vs. sektor v mezinárodním srovnání  
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Gender pay gap se výrazně mění s věkem (rodičovstvím). 



Podíl částečných úvazků



Podíl dětí mladších tří let mimo institucionální péči. 



Délka mateřské a rodičovské 



Dopad reformy 2008



Dopad reformy 2008 (Pertold-Gebicka, 2018)

V jakém věku dítěte se matky vracely před a po reformě? 
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Podíl mužů na rodičovské dovolené



Odpracované hodiny v domácnostech s dvěma pracujícími

Zdroj: Czech 

household

panel survey
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Dramatický dopad mateřství na: 

- zaměstnanost matek 

- ohodnocení a kariéru žen

To je (částečně) způsobeno: 

- vysoké daňové zatížení druhého vydělávajícího  

- nízká dostupnost předškolní péče 

- rodičovský příspěvek nemotivující muže k péči o dítě

- dlouhá přestávka matek v zaměstnanosti 

- zatížení žen domácími pracemi

Shrnutí
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Česká rodinná politika

Odsouvá matky na druhou kariérní kolej 

Odsouvá otce na druhou rodičovskou kolej

Co s tím? 

- Expanze péče pro malé děti

- Navázat rodičovský příspěvek na předchozí příjem a zkrátit jeho čerpání

- Podporovat střídání otců a matek v péči o děti 

- Zpřehlednit systém rodičovské dovolené a rodičovského příspěvku

- Snížení daňového zatížení částečných úvazků 

- Zrušení daňového odpočtu na nepracující manžela/ku  

- Změnit výpočet PPM, respektive rozhodné doby 

- Vyrovnat zatížení partnerů v péči o domácnost 

Shrnutí
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Filip Pertold, Ph.D.

filip.pertold@cerge-ei.cz

www.cerge-ei.cz

www.cz.cerge-ei.cz

www.idea.cerge-ei.cz

http://www.idea.cerge-ei.cz/




Děti jsou společný projekt

Dialog pracujících matek a otců a jejich 

zaměstnavatelů

● Petra Nadr, manažerka právního oddělení pro ČR a 

SR, Plzeňský Prazdroj 

● David Udal, Finanční a IT Manažer pro ČR a 

Slovensko, Plzeňský Prazdroj 

● Filip Hrubý, tiskový mluvčí a vedoucí týmu externí 

komunikace České spořitelny

● Ivana Rozehnalová, HR partner, Česká spořitelna 

Dopad rodičovství 

na kariéru:

U žen: 35 % 

negativní efekt

U můžu: 86 % žádný 

nebo pozitivní efekt

Zdroj:  Výzkum BPS 









Pavel Štern
ředitel programů, Byznys pro 

společnost









Podpora neformálně 

pečujících osob na 

trhu práce



www.staramseapracuji.cz



Sendvičová generace – ze života 

pečujících… 

● Alena Kastelic, neformálně pečující, účastnice 

projektu Starám se a pracuji

● Pavel Štern, ředitel programů, Byznys pro 

společnost 

● Petra Víková, HR Project specialist, Zentiva  

Finanční podpora na 

zajištění neformální péče 

doma: 32 % dotázaných

Stát by měl motivovat 

zaměstnavatele, aby 

pomáhali 

zaměstnancům, kteří 

neformálně pečují: 31 % 

dotázaných

Zdroj:  Výzkum BPS 





Jiří Šatava
vedoucí koncepčně analytického 

oddělení MPSV 



Rodičovství jako celoživotní program
-

Role státu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Jiří Šatava

jiri.satava@mpsv.cz



Podpora celoživotního rodičovství

Rodičovství může a nemusí zásadně ovlivňovat pracovní kariéry žen

Zásadním imperativem je možnost sladit rodinný a pracovní život

Vysoká vynucená rodinná specializace: jeden rodič „pečující“ a jeden 
„vydělávající“

X

Možnost rozhodnutí: možnost sladění rodinných a pracovních povinností u 
obou z rodičů



Podpora slaďování - role státu

• Finanční podpora

– Zdanění práce 

– Dávková podpora: PPM, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě

– Zálohované výživné 

• Podpora flexibility na trhu práce

– Sdílené pracovní místo

– Částečné úvazky

– Otcovská dovolená

• Podpora péče o děti

– Nárok na umístění 2letého dítěte do školky 

– Mikrojesle

– Dětské skupiny



Rodičovství jako celoživotní program

Sdílení best practices, strategií, programů, opatření pro komplexní 

podporu rodičů v kontextu firem, státu, měst a obcí

● Martin Hasinec, HR Manager Czech Republic & Slovakia, 

Microsoft

● Zuzana Indruchová, HR Manager Commcercial for CZ, SK 

and HU, Mondeléz 

● Jiří Šatava, vedoucí koncepčně analytického oddělení MPSV

● Jana Vychroňová, HR Business Partnerka, Vodafone

Priority matek při 

hledání zaměstnání

PŘED narozením 

dítěte:

- Výše platu: 77 %

- Profesní rozvoj: 52 %

PO narození dítěte:

- Výše platu: 37 %

- Profesní rozvoj: 6 %

ALE

- Podpora 

zaměstnavatele ve 

sladění práce a 

rodiny: 59 %
Zdroj:  Výzkum BPS 
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