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RozdRozdííllyy mezimezi ČČR a R a ŠŠvvéédskemdskem

Ve Ve ŠŠvvéédsku dsku -- jeden stupejeden stupeňň v pv pééčči o di o dííttěě a v a v 
dovolendovolenéé
V V ČČR R -- jsou dva stupnjsou dva stupněě v jeslv jeslííchch//matemateřřskskýchých
šškolkoláách a v matech a v mateřřskskéé//rodirodiččovskovskéé dovolendovolenéé
Ve Ve ŠŠvvéédsku podporujdsku podporujíí otce být doma s otce být doma s 
dděětmi a tmi a žženy pracovateny pracovat
Ve Ve ČČR podporujR podporujíí žženy být doma s deny být doma s děětmi a tmi a 
otce pracovatotce pracovat



ZaZařříízenzeníí ppééččee o do děěti mladti mladšíších 3 let ch 3 let 
v v ČČRR

Ve Ve ČČR bylo R bylo 0,70,7 % % dděěttíí mladmladšíších 3 let v ch 3 let v 
jesljeslíích ch (2002)(2002)
AleAle jestjestěě 9,69,6 % % bylo v matebylo v mateřřských ských šškolkolááchch
= 10,3%, co= 10,3%, cožž ukazuje, ukazuje, žže existuje e existuje 
popožžadavek pro umadavek pro umííststěěnníí malých dmalých děěttíí v v 
ttěěchto zachto zařříízenzeníích.ch.



ZaZařříízenzeníí ppééččee o do děěti mladti mladšíších 3 let ch 3 let 
ve ve ŠŠvvéédskudsku

Jsou levnJsou levnéé ((je stanoven je stanoven mmaxax. poplatek. poplatek))
MajMajíí dobrou kvalitoudobrou kvalitou
Obvykle jeden dospObvykle jeden dospěělý pelý peččujujííccíí o 3o 3--4 d4 děětiti
Výzkumy potvrdily, Výzkumy potvrdily, žže ti, kdo nave ti, kdo navššttěěvujvujíí tato tato 
zazařříízenzeníí, v star, v staršíším vm věěku lku léépe prosppe prospíívajvajíí
37% d37% děěttíí navnavššttěěvujvujíí tato zatato zařříízenzeníí



RodiRodiččovskovskáá dovolendovolenáá ve ve ČČRR

Je dlouhJe dlouháá
FixnFixníí ččáástkastka
NNíízkzkáá úúroveroveňň rodirodiččovskovskéé ddáávkyvky
OtcovOtcovéé nemajnemajíí žžáádný podndný podněět být doma s t být doma s 
dděětmitmi
Maminky musMaminky musíí být dlouho doma,protobýt dlouho doma,protožže e 
nenneníí mmíísto pro dsto pro děěti v jeslti v jeslíích a matech a mateřřských ských 
šškolkolááchch



RodiRodiččovskovskáá dovolendovolenáá ve ve ŠŠvvéédskudsku

13 m13 měěssííccůů jako pojijako pojiššttěěnníí ((80% 80% platplatuu))
ČČasto odborovasto odborovéé svazy vyjednsvazy vyjednáávajvajíí se se 
zamzaměěstnavateli dalstnavateli dalšíších  10 %ch  10 %
NesniNesnižžuje se výraznuje se výrazněě ppřřííjem rodiny, kdyjem rodiny, kdyžž je je 
otec domaotec doma
JJeeššttěě daldalšíší 3 m3 měěssíícce e zaza ffixnixníí ččáástkstkuu
2 2 mměěssíícce e jenomjenom pro pro otceotce + 10 + 10 dndnůů po po 
narozennarozeníí ddííttěě



MMůžůžou se otcovou se otcovéé starat o dstarat o děěti?ti?
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JeJeššttěě nenneníí rovnostrovnost

ALEALE
kdyby tento trend pokrakdyby tento trend pokraččoval,oval,

tak v rocetak v roce 2050 2050 by muby mužži stri stráávilivili

294%294%! ! z celkovz celkovéého ho ččasu rodiasu rodiččovských dovolenýchovských dovolených



FlexibilnFlexibilníí systemsystem

MMůžůže se kae se kažždý den mdý den měěnitnit
RodiRodičč si msi můžůže vybrat jak dlouho chce být e vybrat jak dlouho chce být 
domadoma
NapNapřřííklad je populklad je populáárnrníí pobpobíírat 50% platu, rat 50% platu, 
aby rodiaby rodičče mohli být doma 2 rokye mohli být doma 2 roky



Výhodný pro Výhodný pro žženyeny

NemusNemusíí se rozhodovat mezi povolse rozhodovat mezi povoláánníím a m a 
rodinou rodinou 
V V ČČR musR musíí být doma 3být doma 3--6 let, kdy6 let, kdyžž majmajíí 2 2 
dděětiti
KdyzKdyz mumužži taki takéé zzůůststáávajvajíí doma, nemajdoma, nemajíí
zamzaměěstnavatelstnavateléé ddůůvod diskriminovat vod diskriminovat žženyeny



Výhodný pro muVýhodný pro mužžee

MajMajíí ččas na svoje das na svoje děětiti
MajMajíí leplepšíší kontakt s svými dkontakt s svými děětmitmi
Je snazJe snazšíší zzíískat dskat dííttěě do svdo svéé ppééčče po e po 
rozvodurozvodu
ProbProbííhháá diskuse o tom, jestli je dobrdiskuse o tom, jestli je dobréé
rezervovat rezervovat ččas pro otceas pro otce
Ale byl problAle byl probléém s pm s přříístupem zamstupem zaměěstnavatelstnavatelůů



Výhodný pro dVýhodný pro děětiti

Dostanou Dostanou dvadva rodirodiččee
KdyKdyžž rodirodičče se de se děěllíí o o ččas stras stráávený s dvený s děětmi, tmi, 
je menje menšíší riziko, riziko, žže se rodie se rodičče rozejdoue rozejdou
MajMajíí oba rodioba rodičče, kdye, kdyžž se rozejdouse rozejdou
DDěěti majti majíí kontakt s ostatnkontakt s ostatníími dmi děětmi (utmi (uččíí se se 
hhřře ve skupine ve skupiněě))



Výhodný pro stVýhodný pro stáát t 

VVííce lidce lidíí pracuje a platpracuje a platíí dandaněě
VyVyššíšší porodnost = menporodnost = menšíší demografický demografický 
problprobléémm
VýkonnVýkonněějjšíší pro ekonomiku, kdypro ekonomiku, kdyžž je mje méénněě
ddůůvodvodůů diskriminovat diskriminovat žženyeny



PorodnostPorodnost
((EurostatsEurostats))

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1980 1985 1990 1995 2000 2005
CZ DK DE IT
AT SE UK



ZamZaměěstnanstnanéé žženy eny -- v procentechv procentech
((EurostatEurostat zaza 2005)2005)
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Co by bylo moCo by bylo možžnnéé v v ČČR?R?
1. P1. Přřinutit mateinutit mateřřskskéé šškoly, aby akceptovaly dkoly, aby akceptovaly děěti ti 

mladmladšíší 3 let3 let
Jsou populJsou populáárnrněějjšíší nenežž jeslejesle
Nejsou pod ministerstvem zdravotnictvNejsou pod ministerstvem zdravotnictvíí

2. Podporovat priv2. Podporovat priváátntníí jeslejesle
3. Roz3. Rozšíšířřit it ””matemateřřskouskou”” dovolenou,dovolenou, aleale rezervovatrezervovat

nněěkolik kolik daldalšíších mch měěssííccůů pro otcepro otce
zkrzkráácenceníím  nebo postupným rum  nebo postupným ruššeneníím rodim rodiččovskovskéé
dovolendovolenéé se zse zíískajskajíí finance pro podporu matefinance pro podporu mateřřskskéé
dovolendovolenéé


