Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2020
8. volební období

ZÁPIS
z 18. schůze
Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny,
která se konala dne 18. listopadu 2020 v budově Poslanecké sněmovny,
Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, místnost č. A 23
___________________________________________________________________________
Přítomni: Aleš Juchelka, Marek Benda, Monika Červíčková, Lenka Dražilová, Alena
Gajdůšková, Monika Jarošová, Eva Matyášová, Květa Matušovská, Jana Pastuchová
Omluveni: Pavla Golasowská, Margita Balaštíková, Jana Krutáková, František Navrkal,
Marek Novák, Markéta Pekarová Adamová, Olga Richterová
Bod 1)
Zahájení schůze
Předseda pan Aleš Juchelka (dále jen předseda) uvítal přítomné poslankyně, poslance a
hosty: paní Danu Lipovou z Nadace Sirius, Daniela Prokopa, Přemysla Čecha ( Median),
Davida Beňáka (MMR), paní Mgr. Jiřinu Kunáškovou, vedoucí oddělení koncepce rodinné
politiky a služeb péče o děti. Pan Mgr. Jaroslav Faltýn zastupující ředitel odboru sociálních
služeb a sociální práce MŠMT bude jednání komise sledovat na streamu. Někteří členové se
připojí v průběhu jednání z důvodu účasti ve výborech.
Ověřovatelkou byla odsouhlasena všemi přítomnými poslanci (4 ) poslankyně paní
Monika Jarošová.
Hlasování probíhá bez hlasovacího zařízení.
Bod 2)
Schválení návrhu pořadu
Předseda úvodem konstatoval, že komise je usnášení schopná – přítomní 4 (5 -9
během dalšího jednání) ze 16 poslanců. Předseda otevřel rozpravu o přečteném programu.
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Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
schvaluje

následující program 18. schůze:

Jak COVID-19 ohrožuje české rodiny? - prognóza 102 předních českých
odborníků
4. Různé, návrh termínu a pořadu příští schůze
2 . hlasování (Usnesení č. 44 o programu)
Hlasování bez hlasovacího zařízení
Usnesení č. 44 o programu schůze
2. hlasování –5,0,0 (Aleš Juchelka, Marek Benda, Monika Jarošová, Eva Matyášová, Květa
Matušovská )
Bod byl ukončen.
Bod 3)
Jak COVID-19 ohrožuje české rodiny?
Předseda – Předal slovo D. Lipové a P. Čechovi – úvod do problematiky metodologie
výzkumu atyp. projektu na základě iniciativy Nadace Sirius. Projekt proběhl ve dvou etapách
na základě vytipování 120 odborníků. Reálně shromáždili názor 98 expertů.
D. Lipová – Cílem nadace je pomáhat ohroženým dětem, zejména v této době. Prognostický
výzkum iniciovali na konci první vlny v rámci dopadu této situace na děti.
PREZENTACE, viz příloha č. 1
D. Lipová – Uvedla druhý díl prezentace vypracované D. Prokopem
D. Beňák – Složená rodina je rodina více generační?
D. Lipová – složené rodiny jsou ty rodiny, které se poskládaly z předchozích rodin. Obvykle
v rodině žije dítě, které nepatří oběma rodičům, které v rodině žijí v danou chvíli.
D. Prokop- bude hovořit o tom, jak se naplňují problémy z první vlny od respondentů se
kterými komunikují od poloviny března 2020. Jsou dotazováni vždy po třech týdnech.
PREZENTACE, viz příloha č. 2
Předseda – Otevřel diskuzi.
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Předseda – Pokud se bavíme o mediánu, je to cca 27 000 Czk? Průměrná mzda je 35 000,
jsou tedy pod mediánem?
P. Čech – Medián není úplně představitelný, je to v podstatě 22 000Czk na „spotřební
jednotku“. U člověka, který žije sám, je cca 20 000Czk. Člověk, který nežije sám je vyšší.
Jde o rodinu jako celek. U rodin s dětmi je to okolo 35 000Czk čistého za oba vydělávající.
Předseda - Bylo zmíněno, že ještě funguje vládní síť pomoci, jak ale funguje nezisk. sektor a
charity od března, existuje nějaká zpětná vazba od respondentů?
P. Čech – Bohužel nemají. Státní pomoc funguje selektivně, nedošlo k velkým ztrátám
pracovních míst. Antivirus zabral, další dávky nebyly příliš cílené.
M. Benda – Co se týká zvýšení stavu úzkostných stavů, jsou zde ještě nějaká další kritéria, jak
jsou na tom důchodci? Jsou i čísla ostatních skupin, které jsou ohroženy? Důchodci –
televize, nešťastné spojení.
Předseda- Proběhlo jednání s ČT – připravují pozitivní pořady, např. „ Péče o duši“, atp.
Další téma komise bude závislost na médiích.
D. Prokop – Minulý týden prováděli výzkum pro ČRo na téma rozvolňování opatření
s hloubkou krize. Více si přejí rozvolňovat penzisté – návaznost na rodinu, zejména v oblasti
školství. Mikroklima v rodinách se v posledních měsících hodně zhoršilo.
D. Prokop – Úmyslně nemluví o důchodcích, je to skupina, která je jejich výzkumem nejméně
postižena. Částečně to souvisí s možností vyplnění dotazníku „ on line“.
E. Matyášová – Nebylo by dobré zařadit mezi otázky výzkumu dotaz na užívání antidepresiv?
D. Prokop – Souhlasí i včetně dotazu na užívání alkoholu, ale z hlediska GDPR by musel být
extrémnější souhlas apod. Proto se také nedotazovali na domácí násilí.
D. Beňák – Dělali sondu u poskytovatelů v obcích, kde jsou soc. vyloučené lokality, oslovili
65 nezisk. org. z toho cca 40% pracuje s rodinami s dětmi. Řeší bezpečí v rodinách, zvýšený
výskyt domácího násilí a výchovné problémy- zde nejvíce hledají pomoc. Řeší udržení
bydlení a zaměstnání - snížené příjmy.
D. Lipová
PREZENTACE, viz příloha č. 3
Předseda poděkoval přednášejícím a ukončil rozpravu i bod.
3

Bod 4)
Různé, návrh termínu a pořadu příští schůze
Předseda – Bohužel asi čtyřikrát za sebou se muselo zrušit zasedání komise, dvě konference
z důvodů hygienických opatření – Covid. Další návrh termínu zasedání SKRRPNM je 10.
prosince, ale termín se ještě bude avizovat,
.
Předseda poděkoval všem přítomným a ukončil jednání komise.

Zapsala: Soňa Hyská
Praha 1. prosince 2020

Monika JAROŠOVÁ, v. r.
ověřovatelka

Aleš JUCHELKA, v. r.
předseda
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