
V Brně 15. 11. 2016 

 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, 
  

obracíme se na Vás jménem Asociace center pro rodinu, která sdružuje 28 členských organizací 
zabývajících se prací pro rodinu. Naším cílem je přispívat k prosazování všech rodinu oceňujících a 

podporujících trendů. 

  
Naším stanoviskem chceme podpořit pozměňovací návrhy k sněmovnímu tisku č. 723, novele zákona 

č. 95/2004Sb,  o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a speciální způsobilosti k 
výkonu zdravotnického povolání.  Tuto novelu z důvodů, které uvádíme, vnímáme jako diskriminující 

pro rodiče malých dětí, kteří chtějí své rodičovství skloubit s povoláním. Novela v dikci §5 odst. 4 
uvádí, že specializační vzdělávání nesmí probíhat v nižším rozsahu, než je polovina stanovené týdenní 

pracovní doby. Tímto opatřením budou diskriminovány především ženy, které se rozhodly stát 

matkami a chtějí se i nadále o své dítě v prvních letech života starat a současně roli matky chtějí 
skloubit s výkonem povolání lékařky. Zmíněné opatření je dle našeho názoru diskriminační a je v 

rozporu s §2 odst 4 z. č. 198/2009 (“Za diskriminaci z důvodu pohlaví se považuje i diskriminace z 
důvodu těhotenství, mateřství nebo otcovství...”). 

  

V letech, kdy se všechny státy Evropské unie snaží podpořit rodinu a skloubit zaměstnání a péči o děti 
u jejích členů i v důsledku demografické krize, kdy je mortalita větší než natalita, je s podivem, že 

existuje návrh, který má rodičům být překážkou v péči o dítě při současném vykonávání profese při 
nižším pracovním úvazku. V koncepcích rodinné politiky ČR je opakovaně zmiňováno rozšíření 

možností práce na částečný úvazek pro ty, které se současně chtějí starat o své děti. Péče o děti 
rodičovskou osobou není pouze výrazným pozitivem pro samotné dítě, ale také pro rodiče, který o ně 

pečuje. Rodičovskou péčí současně prohlubuje své psychosomatické dovednosti, např. odolnost vůči 

stresu, manažerské schopnosti, které využije dál ve své profesi. Vzhledem k faktu, že většinu 
posluchaček lékařské fakulty tvoří dnes ženy, tato diskriminace zasáhne především je. 

  
Z těchto důvodů bychom doporučili, abyste hlasovali pro stanovisko Garančního výboru pro 

zdravotnictví, obsažené v tisku 723/6 a pro pozměňovací návrh poslance Víta Kaňkovského, jenž dává 

rodičům-lékařům možnost skloubit lépe péči o děti až do dokončení předškolní docházky. 
  

Děkujeme za zvážení našeho stanoviska a přejeme hodně sil ve Vaší náročné práci. 
  

  

za Asociaci center pro rodinu 
PhDr. Ing. Marie Oujezdská 

 


