
Krajská rodinná politika

 Co mohou zaměstnavatelé 
 v Pardubickém kraji využít? 
Úřad práce ČR je zde pro zaměstnance, zaměstnavatele i nezaměstnané. 
Zprostředkovává zaměstnání, poskytuje nejrůznější formy podpor (např. 
formou dotací, poradenství aj.) směrujících ke stabilizaci trhu práce a růz-
ných cílových skupin v regionu a vyplácí různé dávky včetně těch rodinných 
a sociálních. S úřadem se pravidelně potkává osobně nebo online formou 
každý osmý občan Pardubického kraje. Přehled všech služeb lze najít na 
Portálu MPSV www.uradprace.cz. 

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje realizuje řadu aktivit, 
kterými přispívá jak přímo k rozvoji inovačních aktivit ve firmách, tak  
i k posilování jejich inovačního potenciálu prostřednictvím projektů rozvoje 
lidských zdrojů či rozvoje spolupráce mezi firmami a znalostními institucemi. 
Jedná se např. o další vzdělávání zaměstnanců členů KHK Pardubického  
kraje. Více informací na www.hkpce.cz. 

Koalice nevládek Pardubicka, která pod záštitou radního Pardubického 
kraje pro sociální služby a neziskový sektor a senátorky zastřešuje nevlád-
ní subjekty v kraji, pravidelně oceňuje dobrovolníky, neziskové organizace  
a společensky odpovědné firmy v kraji. Více informací na 
www.nevladky.cz/nominace-oceneni.

Agentura CzechInvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podniká-
ní a investic v její komplexní podobě. Regionální kanceláře CzechInvestu 
fungují především jako konzultační místo podpory podnikatelům ze strany 
státu. Více informací na www.czechinvest.org/cz. 

Agrární komora ČR se snaží řešit problematiku nedostatku kvalifikovaných 
lidských zdrojů v zemědělství, způsobenou mimo jiné i nízkým zájmem  
o studijní obory na zemědělských středních školách. 
Více informací na www.akcr.cz.
 

 Další zajímavé aktivity 
 pro zaměstnavatele:
■ Dětská skupina/jesle usnadňuje slaďování rodinného a pracovního  

života zaměstnanců, více informací naleznete zde: www.dsmpsv.cz 

■ Operační program Zaměstnanost je jeden z nástrojů pro rozvoj zaměst-
navatelů v oblasti rovných příležitostí, více informací o dalších projek-
tech na www.esfcr.cz.  

■ Logib je sebetestovací nástroj k analýze odměňování žen a mužů určený 
pro zaměstnavatele v soukromé i veřejné sféře. 

 Více informací na https://www.rovnaodmena.cz/. 

„Zjistil jsem toliko, 
že veliký závod vybudovat lze 

nejlépe, když podnikatel vytkne 
si za cíl sloužit zákazníkům 

a zaměstnancům, protože jen 
tak lze dosíci, aby zákazníci 
a zaměstnanci sloužili jemu, 
tj. jeho věci, jeho myšlence.“

Tomáš Baťa

Pardubický kraj schválil v září 2020 Koncepci rodinné politiky Pardu-
bického kraje. Jedním z jejích cílů je podpora zaměstnavatelů v regionu 
a nastavení vzájemné spolupráce. Tento dokument a výsledky výzkumu 
Univerzity Pardubice ke slaďování pracovního a rodinného života i další 
naleznete na www.krajprorodinu.cz. 

Sladění rodinného a pracovního života má potenciál synergií, přinést 
užitek všem zúčastněným. Po prorodinné orientaci podniků je poptávka 
a zaměstnavatelům se zaměření na prorodinná opatření vrací v podobě 
lepšího pracovního výkonu zaměstnanců, jejich loajality, ale i zlepšením 
vztahů na pracovištích. Zaměstnanci dobře ukotvení v rodině jsou při-
pravenější na zvládání zátěžových situací. 

http://www.krajprorodinu.cz


Projekt Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného 
života na úrovni krajů (zkráceně též Krajská rodinná politika) je v letech 
2017 až 2021 realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

Krajská rodinná politika usiluje o zlepšení koordinace celostátních a regio-
nálních prorodinných politik a vytvoření příznivých podmínek pro fungová-
ní rodin na regionální úrovni.

 Zrealizované výstupy projektu 
 a vzdělávací aktivity:

■ Návrh koncepce rodinné politiky pro kraje bez schválené koncepce

■ Návrhy implementace opatření rodinné politiky, rozšíření či aktualizace 
koncepcí v krajích s již schválenou koncepcí 

■ Metodika rodinné politiky na krajské a místní úrovni „dlouhá“ i „zkrá-
cená“ verze

■ Osvětová příručka pro rodiny plánující/očekávající potomka „Bude nás 
víc – aneb nejsme na to sami“

■ Sborník dobré praxe rodinné politiky v krajích

■ Video-spoty

■ Workshopy zaměřené pro zaměstnavatele a na téma primární prevence 
– realizované v každém kraji

■ Analýza úrovně a fungování opatření v oblasti rodinné politiky a sladění 
pracovního a rodinného života v krajích ČR

 Plánované výstupy projektu: 

■ Srovnávací studie rodinné politiky v krajích

■ Návrh postupů pro systémovou komunikaci a spolupráci mezi orgány 
státní správy a kraji či obcemi v oblasti rodinné politiky

■ Závěrečné semináře, které se konají v každém kraji

■ Závěrečná odborná konference

Webové stránky projektu: www.rodinyvkrajich.mpsv.cz 

Facebook: facebook.com/rodinyvkrajich/

Projekt Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného 
života na úrovni krajů (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233) je financován 
z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 Projekt Krajská rodinná politika 
spolupracuje se zaměstnavateli! 

Zaměstnavatelé hrají zásadní roli při slaďování pracovního a rodinného živo-
ta, tedy i v životě rodin v České republice. Projekt Krajská rodinná politika 
se zaměstnavateli intenzivně spolupracuje v rámci regionálních platforem, 
osvětových akcí a dále do všech krajů šíří příklady dobré praxe a know-how 
těch zaměstnavatelů, kteří již opatření na podporu slaďování rodinného  
a pracovního života zahrnuli do své firemní kultury.

 Proč je potřeba vycházet vstříc  
slaďování?

Zaměstnavatelům se, i přes různá počáteční úskalí, prorodinná politika vrátí,  
a to zejména vyšší loajalitou a produktivitou zaměstnanců, ale i nižšími ná-
klady na zaškolování či hledání zaměstnanců nových. 

Zaměstnanci dnes již očekávají přátelskou firemní kulturu a prorodinný pří-
stup. Je to benefit, který může zamezit fluktuaci zaměstnanců a přispěje  
k dobrému jménu a prestiži firmy. Zaměstnavatel tak může být díky proro-
dinnému přístupu konkurenceschopnější. 

V České republice se stále plýtvá potenciálem například žen na mateřské  
a rodičovské dovolené a dalších pečujících osob. 

Směrem ke zlepšování slaďování osobního a pracovního života se ubírá  
i legislativa v rámci Evropské unie i České republiky. Příkladem je i nove-
la zákoníku práce1, v níž je nově zakotvené tzv. sdílené pracovní místo či 
Směrnice EU o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů  
a pečujících osob.2 

Přátelská firemní kultura je součást lidských práv a je to i cesta dnešní spo-
lečnosti.

1 Zákon č. 285/2020 Sb. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-285
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 

2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob.

 Máte ve Vaší firmě zkušenosti  
se slaďováním práce a rodiny? 

 Podělte se o ně s ostatními,  
inspirujte je. 

 Chcete znát opatření v oblasti 
slaďování práce a rodiny, která  
je možná zavádět ve firmách?

 Napište nám!

Kontaktní osoba:
Ing. Karel Diblík
Krajská kancelář – Pardubický kraj
Masarykovo náměstí 1484, Pardubice
tel.: +420 770 116 572
e-mail: karel.diblik@mpsv.cz

Konzultační hodiny: 
PO–PÁ:    10:00–14:00 hod.

V případě zájmu o konzultaci kontaktujte předem  
telefonicky krajského poradce.


