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V Knihovně Václava Havla se 11. června 2019 uskutečnila Debata s týdeníkem RESPEKT na téma „Podporuje stát dostatečně rodiče malých dětí?“. Hosty
debaty byli Filip Pertold, ekonom CERGE-EI, Šárka
Homfray, právnička Českomoravské konfederace
odborových svazů a Pavlína Kalousová, předsedkyně organizace Byznys pro společnost. Akci moderovala Silvie Lauder. Záznam diskuse je možno shlédnout zde: https://1url.cz/tMC9j
Na začátku debaty přednesl Filip Pertold příspěvek
s názvem „Situace rodičů na trhu práce“. Zmínil nárůst
vysokoškolsky vzdělaných žen v populaci (40 % žen
s vysokoškolským vzděláním ve věku 30–34 let).
Zároveň zdůraznil, že v Česku pracuje málo matek
s dětmi do 3 let. V rámci EU lze sledovat regionální rozdíly
v rychlosti návratu matek do práce. Zatímco v severských
státech začínají ženy pracovat relativně brzy po narození
dítěte, tudíž poté nezažívají v kariéře znatelnější rozdíl
s muži, na jihu Evropy někdy dojde i k trvalému výpadku
ženy z trhu práce. Pertold zároveň uvedl, že ženy
s vysokoškolským vzděláním zažívají nejvyšší tzv. gender
pay gap (čili rozdíl v platech mezi muži a ženami), protože
je náročné zkombinovat rodinu a kariéru. Jedním
z možných nástrojů politiky slaďování jsou částečné úvazky. Ty se liší dle ekonomické činnosti daného zaměstnavatele a nejtěžší je získat částečný úvazek paradoxně ve
veřejném sektoru. V Česku jdou na rodinnou politiku 3 %
z DPH (dle dat OECD), přičemž velmi užívaným opatřením
této politiky jsou daňové úlevy. Např. ve Skandinávských
zemích jsou podporovány nejvíce služby.
Dále byla řeč o rodičovském příspěvku, který prošel
v posledních dvou dekádách třemi legislativními změnami,
a to v letech 1995, 2008 a 2012. Poslední změna vedla
k nárůstu dřívějšího návratu matek do práce, a to hlavně
u těch s nižším vzděláním, protože ženy s vysokoškolským
vzděláním se tenkrát do práce dříve již vracely. Pertold
vyjádřil obavu, že schválený nárůst příspěvku o 80 tisíc Kč
může mít negativní dopad na dřívější návrat matek do
práce. Možnou „prevencí“ by mohlo být zastropování
částky, kdy matky tuto částku vyčerpají. Pertold uvedl, že
mateřství má negativní dopad na zaměstnanost matek.
V současnosti je systém nastaven tak, že na nepracující
manželku je možné odečíst větší částku (24 840 Kč, pokud
si manželka vydělala za rok méně než 68 tisíc Kč). Pokud
se žena vrátí do práce, rodina o tento odpočet na manželku přijde a narostou jí náklady.

Komentář Aliance pro rodinu: Diskutující podporuje

časný návrat matek do práce, což znamená, že považuje
za lepší přístup, pokud matka nevyužije svých práv, tj.
čerpání rodičovské dovolené do tří let věku dítěte, v celém
rozsahu. Mnoho žen je však po dobu rodičovské dovolené
stále pracovně aktivních, avšak volí jiné cesty, než ukončení rodičovské dovolené. Volí takové způsoby výdělečné
činnosti, které lépe skloubí s péčí o děti. Jedná se např.
o podnikání (např. jako lektorky) nebo brigády, např. na
dohodu o provedení práce. Hlavní činností zůstává výchova dítěte. Některé ženy se realizují v charitě, mateřských či
komunitních centrech. Tyto činnosti nejsou statisticky sledovány, avšak i při nich rodiče získávají pracovní zkušenosti (např. organizační, komunikační apod.), které mohou
v budoucnu uplatnit. Je zde i mnoho žen, které si zvyšují
kvalifikaci studiem. Zaměstnanost matek dětí do tří let je
tedy jistě podstatně vyšší, než diskutující připouštějí. Je
rovněž časté, že matky, které mají děti v pozdějším věku,
po víceleté pracovní zkušenosti, vítají možnost změny stereotypu, a proto dávají přednost výchově dětí. Vědí totiž,
že budou pracovat minimálně až do svých 65 let a že jim
v práci „nic neuteče“.

„Proč je situace v Česku taková, jaká je?“

Šárka Homfray vidí problém v konzervativním diskurzu,
protože matky, které se chtějí vrátit do práce dříve, jsou
vnímány jako matky kariéristické či krkavčí. To má vliv na
přijímání opatření. Zároveň je zde problém nedostatku
míst v mateřských školách. Homfray v debatě zmínila
vlastní zkušenost, kdy kvůli narození dítěte opustila skvělou práci, rodina musela uzpůsobit své fungování
a současně čelila vyšším finančním tlakům. Zmínila rovněž,
že dnes je přibližně dvě úrovně pod svým bývalým zaměstnáním před dvěma dětmi, které dnes má.

Komentář Aliance pro rodinu: Známe příklad ženy,

která v souvislosti s péči o děti opustila na 15 let práci
učitelky, mezitím asi 12 let pracovala v neziskovém sektoru, pak dva roky pracovala jako učitelka a nyní povýšila na
ředitelku. Není důležité být na pracovním vrcholu ve 30
letech, může to být i v 45, 50 nebo 60 letech. Když pečujeme o malé dítě, je důležité vybudovat s ním kvalitní
vztah a řádně je vychovávat. Nikdy později v životě není
možnost strávit se svým dítětem tolik času.
Pavlína Kalousová vidí jako problém nastavené stereotypy. Popisovala zkušenost, že v okamžiku otěhotnění ženy
se na ni začne v práci pohlížet z jiné perspektivy, ačkoliv
tato žena svou kvalifikaci neztratila a je stále stejně vzdělaným a kompetentním hráčem.

tato žena svou kvalifikaci neztratila a je stále stejně vzd
vzdělaným a kompetentním hráčem. Podle Kalousové není
v Česku rodičovství vnímáno v práci jako hodnota, ale jako
problém. Zároveň zmínila, že pokud je žena například
s dvěma dětmi pět let na rodičovské dovolené, tak i kdyby
ve své původní práci chtěla velmi malou měrou pracovat,
tak nemá možnost. Místo toho často volí cestu samosta
samostatného podnikání či práce na dohodu o provedení práce či
dohodu o pracovní činnosti.
Filip Pertold uvedl příklad Německa, kdy je
v mateřských školách garance místa již pro roční děti.
K tomuto nastavení Německo spělo
pělo již od 90. let, kdy ggarantovalo místo pro 3leté děti, poté pro 2leté a nyní již
pro roční. Zdůrazňuje, že garanci místa v MŠ pro roční dítě
využívá jen asi 25 % rodičů a ostatní chtějí být s dítětem
doma. Existuje tu nicméně kýžená možnost volby. Pert
Pertold
poukazuje na neschopnost si v Česku vládnout a prosadit
změny vedoucí k lepšímu sladění rodiny a práce.

Komentář Aliance pro rodinu: Možnost nečerpat rod
rodi-

čovskou dovolenou zde byla vždy. Rodičovská dovolená
není povinná, je to právo. Vždy zde byly že
ženy, které buď
z kariérních či finančních důvodů rodičovskou dovolenou
nečerpaly a využily služeb jeslí či chůvy nebo měly hlídání
v rámci rodiny. Děti totiž mají právo na péči rodičů, rodiče
však mají oprávnění pověřit výchovou a péčí o dítě jinou
osobu. Rodič má právo rozhodnout se dle možností, které
se nabízejí. Právo volby znamená garanci míst v zařízeních
pro děti. Pokud by stát na sebe tuto povinnost vzal, zn
znamená to, že musí pro každé dítě místo v nějakém zařízení
vytvořit? A co když budou tato místa nevyužita, kdo to
zaplatí?
Čl. 27 ústavy ČSSR z roku 1960 garantoval ženám „rovn
„rovnoprávné uplatnění v rodině, v práci a ve veřejné činnosti (…)
rozvojem zařízení a služeb umožňujících ženám využít
všech schopností k účasti na životě společnosti.“ Tento
článek byl po roce 1989 zrušen a v nové Ústavě z roku
1993 se neobjevil. Toto ustanovení v podstatě znamená
garanci místa v jeslích pro každé dítě. Po sametové rev
revoluci byly jesle jako symbol socialismu rušeny
rušeny, naopak začala být podporována rodinná výchova. Chceme se však
vracet do této doby vracet?

„Opatření, které byste změnili“

Šárka Homfray shledává jako hlavní vyřešit časovou,
místní i finanční dostupnost zařízení denní péče pro 22–
3leté děti. Pavlína Kalousová by chtěla změnit praxi čá
částečných úvazků tak, aby byly výhodnější
výhodnější, než sleva na
manželku. Podle Filipa Pertolda je zákon o mateřské
a rodičovské dovolené velmi komplikovaný a pro běžné
rodiče nesrozumitelný. Měl by být srozumitelnější a mělo
by dojít ke zjednodušování výpočtů dávek a obecně celé
související administrativy. Pertold rovněž navrhl odpoč
odpočet

z daní pro rodiče navrátivší se do práce a předestřel propr
blém s financováním dětských skupin, které zatím čerpají
čer
finance ze zdrojů EU,, ale výhledově je potřeba financovat
je z českého rozpočtu.
Šárka Homfray doplnila, že zkrácení úvazků nemusí
spočívat ve snížení počtu odpracovaných hodin denně, ale
je možné je pojmout i jako méně směn ve směnném propr
vozu či například
říklad jedna noční služba během 14 dnů ve
zdravotnictví. Zároveň dodává, že stát podporuje matky,
aby byly s dětmi doma, nicméně ve společnosti už propr
běhla
la změna, na kterou stát stále nereaguje odpovídajíodpovídaj
cím způsobem.
V závěrečné diskusi mluvil Filip Pertold o tom, že muži
čelí (nejen) v Česku negativnímu stigmatu, pokud by chtěli
být s dítětem doma. Uváděl příklad švédského muže, ktekt
rý byl na rodičovské dovolené, nicméně skrýval to před
kolegy, neboť se bál negativních reakcí. S uzákoněním rodičovské dovolené
lené pro otce (ve Švédsku 3 měsíce) se mu
ulevilo. Muži na rodičovskou dovolenou v Česku většinou
nechodí, na což může mít krom tradičního rozdělení rolí
vliv například i to, že muž často vydělává více než žena,
tudíž je vhodné, aby tento příjem rodině zůstal.
Řečníci se shodli, že cílem slaďování rodinných a prapr
covních závazků není dát dítě co nejdříve do zařízení dende
ní péče, ale to, aby si rodiče mohli vybrat. V případě zařízení denní péče o děti by bylo vhodné např. mít možnost
dát dítě do mateřské školky
olky jen na dvě, tři hodiny. V ČR
zatím funguje spíše systém být doma nebo jít do práce, tj.
dva extrémy a nic moc mezi nimi. Cílem slaďování je, aby
muž, žena i dítě byli spokojení a mohli se realizovat podle
svých potřeb a přání. Zároveň pro stát je zapojení
zapo
rodičů
na trhu práce důležité, protože 4letá rodičovská dovolená
není ekonomicky udržitelná.

Komentář Aliance pro rodinu: Sleva na manžela před-

stavuje jediný ekonomický institut, který podporuje manma
želství. Doporučujeme jej zachovat, nicméně částka,
částka kterou si druhý manžel může přivydělat by se měla zvýšit,
alespoň na 120 000 Kč. Změny, o které aktivisté usilují,
usilují
jdou pomalu také proto, že v Čechách žije dost pamětníků,
kteří chodili do jeslí, ale kteří tam chodit nechtěli a chtěli
být s maminkou. V letech 1996–2007
1996
bylo velké procento
rodičů, kteří pobírali rodičovský příspěvek až do čtyř let.
U zdravotně postižených dětí do konce 2010 dokonce 7 let
věku. Provoz dětských skupin a mikrojeslí také není vůbec
levná záležitost.
Závěr: O akci nebyl velký zájem, místnost byla poloprázdpolopráz
ná. Chyběla dynamika a názorový střet typický pro debaty.
Účastníci akce včetně moderátorky si spolu jen notovali.
Co by na takovou "debatu" řekl Václav Havel?
Mgr. Aneta Ženíšková, doktorandka
doktorandk demografie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.
JUDr. Jana Seemanová, Ph.D., specialistka na pracovní
p
právo.
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