
 

 
 

 

 

 

  

 

Tato debata je organizována jako součást projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační 
kanceláře Evropského parlamentu v ČR s cílem komunikovat aktuální evropská témata vůči široké 
skupině odborné i laické veřejnosti realizovaného Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských 
svazů ČR ve spolupráci s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU. Více informací na 
prague@cebre.cz. 

 

 

POZVÁNKA 

 „Matky vraťte se! Ekonomika Vás potřebuje“  

 

17. prosince 2013 od 16:00 do 18:00hod, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 

 
Rychlejší návrat matek do zaměstnání je důležitý z mnoha hledisek. Přispívá k ekonomickému rozvoji 
státu, zvyšování produktivity, snižování dávek, omezení výdajů na rekvalifikace a v neposlední řadě 
přispívá k uchování lidského kapitálu. Česká republika patří v EU k zemím s nejdelší rodičovskou 
dovolenou a rovněž podmínky pro návrat matek zpět do zaměstnání jsou značně omezené. 
Zaměstnanost žen v ČR podle studií Českého statistického úřadu dosahuje v průměru 57,2 %, což 
odpovídá 58,5 % průměru Evropské unie. Pracujících žen s dětmi do věku šesti let je však v České 
republice již jen 35,8 %, což představuje druhý nejhorší výsledek v rámci celé EU-28. Ženy omezuje 
v návratu do zaměstnání zejména nedostatečná kapacita zařízení pro děti předškolního věku (jesle, 
školky). Dle studií Českého statistického úřadu se v mateřských školkách nedostává místo až pro 40 
% přihlášených dětí a na celou Českou republiku připadá jen 1 425 míst v 45 státních jeslích. České 
ženy při návratu do zaměstnání nejvíce postrádají flexibilní pracovní dobu a možnost práce blíže 
k domovu. Právě tato slabina pracovního trhu České republiky byla odhalena v hodnocení 
hospodářské politiky České republiky v rámci tzv. Evropského semestru. V rámci minulých doporučení 
Rady EU České republice byla zejména zdůrazněna potřeba navýšit kapacitu zařízení pro děti 
předškolního věku, a to zejména ve věku do tří let. 
 
 
Cílem debaty je diskutovat, jakým způsobem usnadnit návrat matek do zaměstnání.  
 
Jak mohou české firmy zapojit ženy vracející se po mateřské dovolené do pracovního procesu? Jaké 
překážky návratu do zaměstnání z rodičovské dovolené na pracovním trhu v ČR stále přetrvávají?  
 
Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice, po němž svá 
vystoupení přednesou níže uvedení řečníci: 
 

 Hana Velecká, členka českého týmu, jednotka pro ČR, Polsko a Slovensko na GŘ pro 
zaměstnanost a sociální věci, Evropská komise (prostřednictvím videokonference); 

 Kateřina Jirková, ředitelka odboru sociální a rodinné politiky Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR; 

 Jaroslava Vatalová, odd. předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání, 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR; 

 Petra Janíčková, zakladatelka portálu www.pracezeny.cz;  

 Jana Klampflová, Genderová expertka, jednatelka GENDER Consulting, s.r.o. 
 
  

Partnerem akce je Vysoká škola finanční a správní. Mediálními partnery jsou server EurActiv.cz a 
časopis Prague Leaders Magazine. V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 16. prosince 
2013 zde nebo emailem na prague@cebre.cz. 
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