Mgr. Bohuslav Sobotka
předseda vlády České republiky

V Praze/„dubna 2017
Čj. 5176/2017-OPP
a 5186/2017-OPP
Vážený pane předsedo,
i pro mne a naši vládu je dobrá rodina pozitivní vklad do života každého jednot
livce a tedy klíčem ke spokojenosti lidí obecně. Je tedy zájmem státu vytvářet pro život
rodin co nejlepší podmínky.
Kroky, které naše vláda v této oblasti již učinila, jsou vedeny snahou vytvořit
dobré podmínky zejména pro život rodin s dětmi. Prorodinná a propopulační politika je
jedna z našich významných priorit. Do vlády bude v brzké době předložena Koncepce
rodinné politiky, které řeší celý komplex otázek rodinné politiky, navrhuje opatření pod
pory od morální, legislativní až po materiální, pro reálnou podporu rodin s dětmi a to
včetně návrhu řešení problematiky nechtěných těhotenství.
V příloze Vám k této oblasti posilám vyjádření Ministerstva práce a sociálních vě
cí.

S pozdravem,

Příloha:

1. Stanovisko MPSV

Vážený pan
Mgr. Radim Ucháč
Předseda Hnutí Pro život ČR
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MPSV,Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí (21)
Vypracováno: 2. 3. 2017

Stanovisko k přiloženému dopisu Hnutí pro život týkajícího se
podpory rodin s třetím dítětem adresovaného panu premiérovi
Předseda Hnutí pro život Mgr. Radim Ucháč se dopisem č. j. 5176/2017-OPP ze dne
22. února 2017 a dopisem č. j. 5186/2017-OPP z téhož dne obrátil na pana premiéra
Mgr. Bohuslava Sobotku ve věci podpory rodin s dětmi. V případě nečekaného
početí podle něho nabízí stát jediné řešení —interrupci.

Ačkoliv vnímáme problematiku interrupcí velmi vážně, nelze souhlasit
s uvedeným tvrzením, že stát dostatečně nepodporuje rodiny s dětmi, ani s tím
že nedělá nic pro snížení počtu interrupcí.
Je pravdou, že největší podíl uměle přerušených těhotenství připadá na ženy
se dvěma a více narozenými dětmi Je však třeba uvést, že počty interrupcí v ČR
stabilně klesají, což je příznivýtrend. V roce 1990 skončilo umělým přerušením
těhotenství (interrupcí) 43 % těhotenství, v roce 2015 již jen 14 %. V roce 2015
ve více než 40 % případů skončilo těhotenství potratem u žen v nejmladších
věkových kategoriích (15—17let) a u žen starších 40 let. Umělé přerušení těhotenství
je nejčastější u svobodných žen, u vdaných žen jejich počet mezi roky 2003 a 2015
významně poklesl. Vyšší míra interrupcí je rovněž spojena s nižším vzděláním žen.1

Tyto statistiky jsou zohledněny vpřipravované Koncepci rodinné politiky (dále
jen „Koncepce"), která proto podporuje rodiny v mnoha ohledech právě i za účelem
dalšího snížení počtu interrupci. Interrupce bezesporu představuje zdravotní zásah,
který je pro ženu náročný jak fyzicky, tak psychicky, mělo by jít proto až o poslední
řešení neplánovaného těhotenství a rozhodně by to nemělo být metodou plánování
rodičovství. Koncepce na toto reaguje v mnoha ohledech.
Problémem spojeným santikoncepčním chováním je však nákladnost užívání
moderních spolehlivých metod antikoncepce zejména pro mladistvé. Antikoncepce
není zahrnuta do veřejného zdravotního pojištění, cena hormonální antikoncepce
se pohybuje mezi 100—400Kč na měsíc. Tato částka může, zejména pro mladé ženy
apro ženy snízkými příjmy, představovat významný problém. Koncepce proto

navrhuje zavést osvětu v oblasti bezpečného sexu v kombinaci se zajištěním
alespoň jednoho druhu bezplatně antikoncepce pro mladistvé do 18 let jako
prevenci neplánovaného početí a předcházení šíření přenosných pohlavních chorob.
Na problematiku antikoncepce by přitom nemělo být nahlíženo pouze jako
na ženskou záležitost, muži nesmí být zbavováni odpovědnosti za plánování
rodičovství. Vtomto ohledu hraje významnou roli sexuální výchova a výchova
1ČSÚ, Vývoj obyvatelstva České republiky —2015 [cit. 2017-02-27]. Dostupné z:
https://www.czso.czIcsu/czso/vvvoi-obvvatelstva-ceske-renublikV.
Stránka 1 z 2

MPSV,Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí (21)
Vypracováno: 2. 3. 2017

k odpovědnému rodičovství pro chlapce i dívky, kterou Koncepce rovněž navrhuje

zavést
Kromě výše zmíněných opatření, která cílí přímo na snížení počtu umělých přerušení
těhotenství, obsahuje Koncepce celou řadu dalších opatření na podporu rodin
s dětmi, kromě jiného i v dopise zmíněné půjčky, a to ve formě novomanželských

půjček a nově také státních bezúročných půjček na zajištění bydlení,
rekonstrukce a vybavení bytu pro rodiny s dětmi.
Dále Koncepce podporuje výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny, zavádí
zvýšení přídavků na děti a rozšíření okruhu rodin, které mají na přídavky nárok,
všeobecné porodné (tedy nejen na první dvě děti, jako je tomu nyní), zvýšení
rodičovského příspěvku, zvýšení peněžité pomoci mateřství a další opatření
na podporu slaďování rodinného a pracovního života (především dostupné
a kvalitní služby péče o děti a flexibilníformy práce). Domníváme se, že všechna tato
opatření rodinám vytvoří rodinám takové prostředí, ve kterém mohou svobodně
naplňovat svá rozhodnutí a přesvědčení týkající se rodinných hodnot, způsobů péče
a cílů rodinného i osobního života.

Považujeme za nutné zdůraznit, že Koncepce je kvalitně zpracovaným materiálem,
založeným na důkladné analýze socio-ekonomické situace rodin. Koncepce reflektuje
předcházející koncepce rodinné politikyz let 2005 a 2008 a navazuje na ně. Stejně
tak je v souladu s cíli v uvedených koncepčních dokumentech, jako jsou podpora
zapojení mužů do péče, podpora veřejných služeb pro děti, podpora flexibilních
forem práce, podpora dostatečného finančního zabezpečení rodin s dětmi. Na tyto
cíle Koncepce volně navazuje a dále je rozvíjí dle současné situace rodin s dětmi.
Opatření jsou navrhována s ohledem na osvědčenou dobrou praxi v západních
evropských zemích.
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