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Podmínky pro slaďování pracovního, osobního a rodinného života jsou zásadní pro organizaci 
každodenního života a mají vliv i na vývoj ekonomiky. Dobré podmínky mohou zlepšit docházku 
zaměstnanců a zaměstnankyň do práce, omezit vznik pracovní neschopnosti a zabránit vzniku 
syndromu vyhoření. Podpora slaďování má vliv i na výkon zaměstnanců a zaměstnankyň, kteří díky 
tomu mohou být v práci spokojenější. V neposlední řadě pozitivně ovlivňuje diverzitu na pracovišti, 
kreativitu a smysl pro inovace a přispívá k nalákání a udržení schopných a kvalifikovaných uchazeček 
a uchazečů. 
 

Mezi nástroje slaďování patří např. flexibilní nastavení pracovní doby, kratší pracovní doba, nastavení 
možností pro zapojení rodičů malých dětí do práce (od zavedení kanceláře pro rodiče s dětmi 
po služby péče o děti či zajištění místa v zaměstnanecké mateřské škole), umožnění práce z jiného 
místa (z domova), možnost čerpat volno z důvodu péče o děti pro oba rodiče a možnost čerpat volno 
z důvodu péče o jiné závislé osoby. 
Služební úřady mají povinnost vytvářet podmínky pro sladění rodinného a osobního života státních 
zaměstnanců s výkonem služby. Jak se své povinnosti zhostily (nejen) ústřední orgány státní správy? 
Jak se jim daří využívat možností pro sladění rodinného a osobního života s výkonem služby? S jakými 
problémy se potýkají? A jaké výhody či nevýhody jim podpora možností pro slaďování přináší? To jsou 
otázky, kterým se bude věnovat připravovaná konference. 
 

Konference je realizována v rámci projektu Služba šitá na míru (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0005638), 
který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost. 
 

Účast na konferenci je bezplatná. V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře 
dostupného pod tímto odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do 27. října 2017. 
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě. 
 

Organizaci zajišťuje Mgr. Pavlína Bádrová e-mail pavlina.badrova@ochrance.cz. 
Simultánní tlumočení a občerstvení zajištěno.  

                                                      
1 Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie. 
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RÁMCOVÝ PROGRAM 

 

2. listopadu 2017 
 
09:30 – 10:00  Registrace účastnic a účastníků 
 
10:00 – 10:40  Úvodní slovo: 

 Petra Zdražilová, vedoucí právního odboru Kanceláře veřejného ochránce 
práv 

 Jana Kvasnicová, zástupkyně vedoucího oddělení rovného zacházení 
Kanceláře veřejného ochránce práv 

 
10:40 – 11:45  I. Plenární sekce: Slaďování ve veřejném sektoru na evropské úrovni a  
  v České republice 

  Moderuje: Jana Kvasnicová 

  Katrine Steinfeld, Equinet (European Network of Equality Bodies) 

  Marína Urbániková, Kancelář veřejného ochránce práv  

Hana Maříková, Sociologický ústav AV ČR – výzvy pro státní službu v oblasti 
slaďování 

 
11:45 – 12:00  Diskuse 
 
12:00 – 13:00  Oběd 
 
13:00 – 14:00  II. Plenární sekce: Panelová diskuse – mezinárodní srovnání 

 Moderuje: Petr Polák 

 Annalise Frantz, National Commission for the Promotion of Equality, Malta 

 Charlotte Kastner, Federal Anti-Discrimination Agency, Německo 

 
14:00 – 14:45  III. Plenární sekce: Příklady dobré a špatné praxe 

 Moderuje: Jana Kvasnicová 

 Agnes Uhereczky, Executive Director, the WorkLife HUB 

 Zoltán Vadkerti, Consultancy Director, the WorkLife HUB 

 
14:45 – 15:00  Diskuse, ukončení prvního dne konference  



  

 

RÁMCOVÝ PROGRAM 

 

3. listopadu 2017 
 
09:00 – 09:15  Registrace nových účastnic a účastníků 
 
09:15 – 09:45  Úvodní slovo:  

   Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv 

   Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra pro státní službu 
 
09:45 – 10:45  IV. Plenární sekce: Činnost Evropské komise a orgánů pro rovné zacházení při 

podpoře slaďování ve veřejném sektoru 

 Moderuje: Jana Kvasnicová 

 Irena Moozová, Evropská komise 

 Annalise Frantz, National Commission for the Promotion of Equality, Malta 

 Charlotte Kastner, Federal Anti-Discrimination Agency, Německo 
 
10:45 – 11:00  Diskuse 
 
11:00 – 11:15  Přestávka na kávu 
 
11:15 – 12:45  Workshop – zavádění slaďovacích opatření ve státní službě 

Moderovaná diskuse se zapojením všech účastnic a účastníků 
o problematických bodech slaďování rodinného a osobního života se státní 
službou.  

 
12:45 – 13:00  Společné vyhodnocení výsledků skupinové diskuse  


