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II. 
 

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA 
 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá ke schválení materiál „Aktualizovaná 

Koncepce rodinné politiky“. 

Materiál byl vypracován vzhledem k nutnosti aktualizovat stávající dokument 

Koncepce rodinné politiky (dále jen „Koncepce“), která byla schválena vládou 

dne 18. září 2017. Důvodem aktualizace je nutnost promítnout do tohoto 

strategického dokumentu pro oblast rodinné politiky aktuální programové prohlášení 

vlády. Potřeba aktualizovat Koncepci vyplynula rovněž během přípravy Zprávy 

o plnění Koncepce rodinné politiky za rok 2017, která byla vzata vládou na vědomí 

dne 15. srpna 2018. V neposlední řadě je aktualizace příležitostí k revizi uvedených 

statistických dat a informací. 

Aktualizovaná Koncepce je logicky členěna do pěti kapitol. V úvodu jsou uvedeny 

základní informace o materiálu a dále jsou stanoveny cíle a principy rodinné politiky 

a její funkce. V části A následuje Analýza situace rodin, kde jsou popsány základní 

socioekonomické a demografické trendy týkající se českých rodin. V části B jsou 

popsány základní hodnotové orientace a přání českých rodin, které vyplývají 

dlouhodobě z výzkumů veřejného mínění a sociologických šetření. Část C se věnuje 

specifickým oblastem rodinné politiky, na které následně v části D reagují konkrétní 

opatření, jež povedou ke zlepšení situace rodin v ČR. Všech 9 opatření bylo 

navrženo s ohledem na předchozí kapitoly. V závěru materiálu je uvedena 

přehledová tabulka všech opatření, jejíž součástí jsou i jejich finanční dopady. 

Opatření v aktualizované Koncepci jsou zaměřená na všechny rodiny bez ohledu 

na jejich uspořádání a volbu typu péče o děti, ať už v rodině nebo mimo 

ni. Navrhovaná opatření nicméně reflektují největší problémy, kterým dnešní rodiny 

čelí. Investice státu do opatření uvedených v Koncepci je investicí do budoucí 

generace a pro stát v budoucnu znamená nejen zisk ve formě vyšších příjmů 

v daňovém či v sociálním systému a zvýšení hospodářského růstu, ale také vytváření 

stabilnějšího rodinného prostředí s nižším výskytem sociálně-patologických jevů. 
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Mezirezortní připomínkové řízení proběhlo ve dnech xx. xx. 2019 – xx. xx. 2019. 

Jeho vyhodnocení je obsaženo v části IV. materiálu. Materiál je vládě předkládán 

bez rozporu. 

  


