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Návrh implementace opatření v Plzeňském kraji 
 

Úvod 
Návrh implementace opatření v Plzeňském kraji vznikl na základě jednání a schůzek 

regionální platformy pro rodinnou politiku ve spolupráci s krajským poradcem pro Plzeňský kraj 

projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni 

krajů (dále jen „Krajská rodinná politika“) v návaznosti na tvorbu Návrhu na rozšíření koncepce 

rodinné politiky pro Plzeňský kraj (dále jen „Návrh na rozšíření“). V rámci Návrhu 

implementace opatření v Plzeňském kraji byla až na jednu výjimku zpracována všechna 

opatření vymezená v rámci třetí kapitoly Návrhu na rozšíření předloženého Plzeňskému kraji. 

Návrh implementace opatření v Plzeňském kraji (dále jen „Návrh implementace opatření“) 

vznikl jako dokument, který budou moci využít představitelé kraje a další relevantní aktéři při 

formulaci prorodinných opatření i při jejich uvádění do praxe, a to s cílem konkrétní podpory 

cílové skupiny. Dokument je možné využít při práci v oblasti podpory rodin v rámci kraje, neboť 

předkládá konkrétní prorodinná opatření, a to včetně základní finanční rozvahy  

a definice možných rizik. Návrh implementace opatření může najít uplatnění také po skončení 

projektu a kraj jej bude moci i nadále využívat při určování dalších směrů rozvoje své rodinné 

politiky.  
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1. Návaznost na Návrh na rozšíření koncepce rodinné 
politiky pro Plzeňský kraj 

Priority a cíle vymezené v Návrhu na rozšíření koncepce rodinné politiky pro Plzeňský kraj jsou 

stanoveny v rámci její třetí kapitoly1. Jednotlivé priority a cíle jsou zaměřeny jak na oblast 

podpory rodin, tak na oblast vytváření podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života 

a otázku dostupnosti bydlení. Jedná se o následující priority a cíle: 

 

Priorita 1:  Monitorování situace rodin a podpora rodinné politiky obcí 

Cíl 1.1: Zajištění objektivního přehledu o situaci rodin na území kraje a poskytnutí dat 

představitelům místních samospráv v zájmu podpory realizace obecní rodinné 

politiky na základě potřeb místních rodin. 
 

Priorita 2: Podpora mateřských a rodičovských center, dětských skupin a mikrojeslí 

Cíl 2.1: Podpoření činnosti a vzniku mateřských a rodičovských center, která mohou  

na území kraje plnit řadu významných rolí pro rodiny s dětmi. Podpoření 

dětských skupin a mikrojeslí, které zajišťují péči o děti a napomáhají tak 

slaďování pracovního a rodinného života dle osobních preferencí rodičů malých 

dětí. 

 

Priorita 3:  Podpora flexibilních forem zaměstnávání 

Cíl 3.1: Podpoření vytváření vhodných podmínek pro sladění rodinného a pracovního 

života. 

 

Priorita 4:  Dostupné bydlení pro rodiny a seniory 

Cíl 4.1: Přispění k lepší dostupnosti vhodného bydlení, které je základním 

předpokladem kvalitního rodinného života. 

                                                            
1 Návrh na rozšíření koncepce rodinné politiky pro Plzeňský kraj [online]. Rodiny v krajích, MPSV, 
2020  
(cit. 22. 1. 2021). Dostupné z: 
rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/Návrhy_koncepcí_/Návrh_na_rozšíření_koncepce_rodinné_politiky_pr
o_Plzeňský_kraj.pdf 

http://rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/N%C3%A1vrh_na_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%AD_koncepce_rodinn%C3%A9_politiky_pro_Plze%C5%88sk%C3%BD_kraj.pdf
http://rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/N%C3%A1vrh_na_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%AD_koncepce_rodinn%C3%A9_politiky_pro_Plze%C5%88sk%C3%BD_kraj.pdf
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2. Návrhy implementace jednotlivých opatření RP 
 

V rámci priority číslo 1 Monitorování situace rodin a podpora rodinné politiky obcí bylo 

jako cíl stanoveno zajištění objektivního přehledu o situaci rodin na území kraje a poskytnutí 

dat představitelům místních samospráv v zájmu podpory realizace obecní rodinné politiky  

na základě potřeb místních rodin. Jako opatření je navrženo jednak pravidelné zpracovávání 

Zprávy o rodině v Plzeňském kraji, její zveřejnění a předání představitelům samosprávných 

celků, kteří tak budou mít podklady pro systematické rozhodování o potřebnosti a směřování 

prorodinných opatření. Jako souběžné opatření bylo navrženo také provedení Auditu 

familyfriendlycommunity, který je popsán v podkapitole 2.2.3 Návrhu na rozšíření koncepce 

rodinné politiky pro Plzeňský kraj2. 

Druhou prioritou je Podpora mateřských a rodičovských center, dětských skupin  
a mikrojeslí. Zde je jako cíl stanovena podpora činnosti a vzniku mateřských a rodičovských 

center, která mohou na území kraje plnit řadu významných rolí pro rodiny s dětmi a vytvářet 

tak vhodné podmínky pro rodinný život. Cílem je také podpora dětských skupin  

a mikrojeslí, které zajišťují péči o děti a napomáhají tak slaďování pracovního a rodinného 

života dle osobních preferencí rodičů malých dětí.  

Návrhem opatření v rámci druhé priority je zde nejprve udržení dotačního titulu na podporu 

projektů mateřských a rodičovských center, které má v Plzeňském kraji již tradici. Možným 

pozitivním opatřením je pak navýšení finančních prostředků, které jsou jeho prostřednictvím 

rozdělovány, a to například i za předpokladu vytváření vhodných podmínek pro mezigenerační 

setkávání. Dalším z navržených opatření je také poskytnutí vhodných prostor pro činnost 

mateřských a rodičovských center, dětských skupiny a mikrojeslí, pokud jimi kraj v daném 

místě disponuje, za symbolické nebo alespoň příznivé nájemné. Doporučeným opatřením  

je také vedení evidence o mateřských a rodičovských centrech na území Plzeňského kraje. 

Doporučeno je spolupracovat s mateřskými a rodičovskými centry v případě rozhodnutí 

Plzeňského kraje o zřízení sítě tzv. Family pointů na svém území. Posledním z navržených 

opatření je zvážení možnosti založení dětské skupiny přímo v budově Krajského úřadu 

Plzeňského kraje, jako služby pro zaměstnance a zaměstnankyně úřadu, které by také bylo 

                                                            
2 Návrh na rozšíření koncepce rodinné politiky pro Plzeňský kraj [online]. Rodiny v krajích, MPSV, 
2020 (cit. 22. 1. 2021). Dostupné z: 
rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/Návrhy_koncepcí_/Návrh_na_rozšíření_koncepce_rodinné_politiky_pr
o_Plzeňský_kraj.pdf 

http://rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/N%C3%A1vrh_na_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%AD_koncepce_rodinn%C3%A9_politiky_pro_Plze%C5%88sk%C3%BD_kraj.pdf
http://rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/N%C3%A1vrh_na_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%AD_koncepce_rodinn%C3%A9_politiky_pro_Plze%C5%88sk%C3%BD_kraj.pdf
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příkladným krokem v oblasti slaďování pracovního a rodinného života i pro další aktéry  

na území kraje. 

 

Prioritou číslo 3 je Podpora flexibilních forem zaměstnávání. Jejím cílem je podpora 

vytváření vhodných podmínek pro sladění rodinného a pracovního života. S vědomím 

omezených možností kraje v této oblasti je jako opatření navržena osvětová činnost kraje  

ve směru k zaměstnavatelům na jeho území prostřednictvím stávajících komunikačních kanálů 

a fór, na kterých se zaměstnavatelé setkávají s představiteli kraje. Dále pak zavádění 

flexibilních forem zaměstnávání na Krajském úřadě Plzeňského kraje a v krajem zřizovaných 

organizacích u vhodných pracovních pozic. Posledním z navržených opatření je mediální 

podpora zaměstnavatelů, kteří dbají o slaďování pracovního a rodinného života svých 

zaměstnanců včetně možnosti zavedení Ocenění hejtmana/hejtmanky Plzeňského kraje  

pro zaměstnavatele vytvářející příznivé podmínky pro zaměstnance pečující o rodinné 

příslušníky. 

 

Čtvrtou prioritou je Dostupné bydlení pro rodiny a seniory. V návaznosti na tuto oblast  

je cílem přispět k lepší dostupnosti vhodného bydlení, které je základním předpokladem 

kvalitního rodinného života. I zde jsou možnosti kraje poměrně omezené, a proto jsou 

navržená opatření spíše podpůrného a koordinačního charakteru. Navrženým opatřením  

je podpora sociálních služeb poskytujících trvalé bydlení i přechodné ubytování rodinám  

a seniorům na území Plzeňského kraje. Dále informační a koordinační podpora obcím  

při správě a rozšiřování obecních bytových fondů. Podporou obcím při realizaci jejich bytové 

prorodinné politiky je zahrnutí oblasti bydlení do Zprávy o rodině v Plzeňském kraji, která byla 

popsána v rámci podkapitoly 2.1 Návrhu na rozšíření koncepce rodinné politiky  

pro Plzeňský kraj3. Možným opatřením je také analýza vlastního nemovitého majetku kraje 

s přihlédnutím k možnosti vytvoření bytových jednotek například pro zaměstnance  

a zaměstnankyně organizací kraje. Analýza možností a zájmu o převedení nepotřebného 

nemovitého majetku obcím pod podmínkou výstavby obecních nájemních bytů. Jako opatření 

se nabízí také možnost zřízení dotačního titulu pro obce na výstavbu obecních nájemních bytů. 

                                                            
3 Návrh na rozšíření koncepce rodinné politiky pro Plzeňský kraj [online]. Rodiny v krajích, MPSV, 
2020 (cit. 22. 1. 2021). Dostupné z: 
rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/Návrhy_koncepcí_/Návrh_na_rozšíření_koncepce_rodinné_politiky_pr
o_Plzeňský_kraj.pdf 

http://rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/N%C3%A1vrh_na_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%AD_koncepce_rodinn%C3%A9_politiky_pro_Plze%C5%88sk%C3%BD_kraj.pdf
http://rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/N%C3%A1vrhy_koncepc%C3%AD_/N%C3%A1vrh_na_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%AD_koncepce_rodinn%C3%A9_politiky_pro_Plze%C5%88sk%C3%BD_kraj.pdf
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3. Pomocná tabulka pro tvorbu dokumentu v rámci 
implementační fáze rodinné politiky 

 

Návrh implementace opatření 
Priorita 1: Monitorování situace rodin a podpora rodinné politiky obcí 
Cíl 1.1:  Zajištění objektivního přehledu o situaci rodin na území kraje a 

poskytnutí dat představitelům místních samospráv v zájmu podpory 
realizace obecní rodinné politiky na základě potřeb místních rodin. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Potřeba představitelů obcí disponovat objektivními informacemi o 
potřebách rodin na svém území. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje (dále také 
KÚPK) 

Opatření 1.1.1: Pravidelné zpracování Zprávy o rodině v Plzeňském kraji, její 
zveřejnění a předání představitelům samosprávných celků. 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

1.1.1.1 Vytvoření Zprávy o rodině 
v Plzeňském kraji 

Nelze 
stanovit 
 

Rozpočet 
Plzeňského 
kraje 

2021 a 
opakování za 2 
roky až 5 let 

1.1.1.2 Distribuce Zprávy o rodině 
představitelům samosprávných celků 
stávajícími komunikačními kanály 

Nelze 
stanovit 

Rozpočet 
Plzeňského 
kraje 

Po dokončení 
Zprávy 

Realizační tým/ skupina Odbor soc. věcí KÚPK; určený člen rady PK; Západočeská 
univerzita v Plzni (případně jiný odborný realizátor, kterému bude 
úkol zadán) 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Odbor soc. věcí KÚPK; určený člen rady PK 

Indikátory Výstupy Harmonogram 
Zpráva o rodině v Plzeňském kraji distribuovaná 
představitelům místních samospráv 

Zpráva o 
rodině 
v Plzeňském 
kraji 

2021 
(opakování 
např. po 2-5 
letech) 

Počet obcí, kterým byla zaslána Zpráva o rodině 
v Plzeňském kraji 

Distribuovaná 
zpráva o 
rodině 
v Plzeňském 
kraji 

2021 
(opakování 
např. po 2-5 
letech) 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Odbor soc. věcí KÚPK; určený člen rady PK 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nedostatek finančních prostředků 
(způsobený například nezájmem volených 
představitelů o realizaci popsaného 
opatření); nemožnost nalézt vhodného 
odborného zpracovatele Zprávy 

Možnost dohody s odborným subjektem na 
realizaci pilotní verze Zprávy v omezeném 
rozsahu bezplatně; aktivní vyhledání a oslovení 
institucí schopných Zprávu zpracovat. V otázce 
financován možnost využití dotačních titulů. 
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Návrh implementace opatření 
Priorita 2: Podpora mateřských a rodičovských center, dětských skupin 

a mikrojeslí 
Cíl 2.1:  Podpořit činnost a vznik mateřských a rodičovských center, která 

mohou na území kraje plnit řadu významných rolí pro rodiny 
s dětmi. Podpořit dětské skupiny/jesle a mikrojesle, které zajišťují 
péči o děti a napomáhají tak slaďování pracovního a rodinného 
života dle osobních preferencí rodičů malých dětí. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Potřeby rodičů malých dětí – zejména potřeba slaďovat pracovní a 
rodinný život 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí KÚPK 
Opatření 2.1.1: Udržení dotačního titulu na podporu projektů mateřských a 

rodičovských center a případné navýšení finančních prostředků, 
které jsou jeho prostřednictvím rozdělovány. 
 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

2.1.1.1 Udržení stávající výše nebo 
navýšení alokace dotačního titulu na 
podporu projektů mateřských a rodičovských 
center. 

Udržení 
stávající 
kapitoly 
550.000 Kč 
nebo její 
navýšení 
 

Rozpočet 
Plzeňského 
kraje 

2021 a nadále 
každý rok 

    
Realizační tým/ skupina Odbor soc. věcí KÚPK; určený člen rady PK 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Odbor soc. věcí KÚPK; určený člen rady PK 

Indikátory Výstupy Harmonogram 
Výše alokace dotačního titulu na podporu projektů 
mateřských a rodičovských center. 

Dotací 
podpořené 
projekty MC a 
RC 

2021 a nadále 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Odbor soc. věcí KÚPK; určený člen rady PK 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nedostatek finančních prostředků, který by 
mohl ohrozit existenci a rozsah služeb 
poskytovaných mateřskými a rodičovskými 
centry. 

Na politické úrovni společné jednání zástupců 
krajské koalice (případně rozšířené o zástupce 
opozičních subjektů) se zástupci MC/RC, kde by 
MC/RC představily svou společenskou 
prospěšnost. V případě objektivního nedostatku 
prostředků na udržení dotačního titulu 
vyhledávat dotační tituly, které by mohly 
nedostatek prostředků sanovat. 



 

 
Vypracováno v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů  
reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233) jako návrh k využití pro Plzeňský kraj. Tento projekt je financován z Operačního programu 
Zaměstnanost a ze státního rozpočtu. 
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Návrh implementace opatření 
Priorita 2: Podpora mateřských a rodičovských center, dětských skupin 

a mikrojeslí 
Cíl 2.1:  Podpořit činnost a vznik mateřských a rodičovských center, která 

mohou na území kraje plnit řadu významných rolí pro rodiny 
s dětmi. Podpořit dětské skupiny/jesle a mikrojesle, které zajišťují 
péči o děti a napomáhají tak slaďování pracovního a rodinného 
života dle osobních preferencí rodičů malých dětí. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Potřeba MC/RC/DS/mikrojeslí mít k dispozici prostory na svou 
činnost. Potřeba rodičů malých dětí po službách poskytovaných 
MC/RC/DS/mikrojesle. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí KÚPK 
Opatření 2.1.2: Poskytnutí prostor pro činnost mateřských a rodičovských center, 

dětských skupin a mikrojeslí, pokud jimi kraj v daném místě 
disponuje, za symbolické nebo alespoň příznivé nájemné. 
 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

2.1.2.1 Poskytnutí prostor pro činnost 
MC/RC/DS/mikrojeslí ve vlastních 
prostorách PK. 

Nelze 
stanovit 

Rozpočet 
Plzeňského 
kraje 

2021 a nadále 

Realizační tým/ skupina Odbor soc. věcí KÚPK; Odbor investic a majetku KÚPK; určený člen 
rady PK 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Odbor investic a majetku KÚPK; určený člen rady PK 

Indikátory Výstupy Harmonogram 
Počet prostor poskytnutých pro činnost 
MC/RC/DS/mikrojeslí 

Dotací 
podpořené 
projekty MC a 
RC 

2021 a nadále 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Odbor investic a majetku KÚPK; určený člen rady PK 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nedostatek finančních prostředků 
(způsobený například nezájmem volených 
představitelů o podporu MC a RC na svém 
území) 

Na politické úrovni společné jednání zástupců 
krajské koalice (případně rozšířené o zástupce 
opozičních subjektů) se zástupci MC/RC, kde by 
MC/RC představily svou společenskou 
prospěšnost. 



 

 
Vypracováno v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů  
reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233) jako návrh k využití pro Plzeňský kraj. Tento projekt je financován z Operačního programu 
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Návrh implementace opatření 
Priorita 2: Podpora mateřských a rodičovských center, dětských skupin 

a mikrojeslí 
Cíl 2.1:  Podpořit činnost a vznik mateřských a rodičovských center, která 

mohou na území kraje plnit řadu významných rolí pro rodiny 
s dětmi. Podpořit dětské skupiny/jesle a mikrojesle, které zajišťují 
péči o děti a napomáhají tak slaďování pracovního a rodinného 
života dle osobních preferencí rodičů malých dětí. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Potřeba přehledu kraje o existujících MC/RC. V obecné rovině 
potřeba rodičů malých dětí po činnosti MC/RC. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí KÚPK 
Opatření 2.1.3 Vedení evidence o mateřských a rodičovských centrech na území 

Plzeňského kraje. 
Aktivity Odhadované 

náklady 
Zdroje Termín 

2.1.3.1 Vedení evidence MC/RC na území 
kraje 

V rámci 
provozních 
nákladů. 

Rozpočet 
Plzeňského 
kraje 

2021 a nadále 

Realizační tým/ skupina Odbor soc. věcí KÚPK ve spolupráci s NNO a odborníky 
Nastavení procesu kontroly 

Kontrolní skupina Odbor soc. věcí KÚPK; Síť pro rodinu, o.s. 
Indikátory Výstupy Harmonogram 

Počet evidovaných MC/RC a jejich návštěvnost. Evidence 
MC/RC na 
území PK. 

2021 a nadále 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Odbor soc. věcí KÚPK; Síť pro rodinu, o.s. 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nedostatek informací o MC/RC na území 
kraje pro vytvoření evidence. Nedostatek 
personálu KÚPK na vytvoření krajské 
evidence MC/RC. 

Podrobnější investigace ve spolupráci 
s příslušnými NNO; personální posílení Odboru 
soc. věcí ze strany vedení KÚPK. 



 

 
Vypracováno v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů  
reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233) jako návrh k využití pro Plzeňský kraj. Tento projekt je financován z Operačního programu 
Zaměstnanost a ze státního rozpočtu. 
 

12 
 

  

Návrh implementace opatření 
Priorita 2: Podpora mateřských a rodičovských center, dětských skupin 

a mikrojeslí 
Cíl 2.1: Podpořit činnost a vznik mateřských a rodičovských center, která 

mohou na území kraje plnit řadu významných rolí pro rodiny 
s dětmi. Podpořit dětské skupiny/jesle a mikrojesle, které zajišťují 
péči o děti a napomáhají tak slaďování pracovního a rodinného 
života dle osobních preferencí rodičů malých dětí. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Potřeba rodičů malých dětí po činnosti MC/RC a službách, které 
jsou na územích některých krajů poskytovány tzv. Family pointy. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí KÚPK 
Opatření 2.1.4: Při zřizování sítě tzv. Family pointů v Plzeňském kraji spolupracovat 

s mateřskými a rodičovskými centry. 
Aktivity Odhadované 

náklady 
Zdroje Termín 

2.1.4.1 Spolupráce s MC/RC v případě 
rozhodnutí Plzeňského kraje zřídit síť tzv. 
Family pointů. 

Nelze 
stanovit 

Rozpočet 
Plzeňského 
kraje 

Následně po 
případném 
rozhodnutí 
kraje zřídit síť 
tzv. Family 
pointů 

Realizační tým/ skupina Odbor pověřený případným zajištěním vzniku sítě Family pointů; 
gesční volený představitel kraje 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Odbor pověřený případným zajištěním vzniku sítě Family pointů; 

gesční volený představitel kraje 
Indikátory Výstupy Harmonogram 

Počet MC/RC v Plzeňském kraji, které by zároveň plnily roli 
Family pointu 

Síť Family 
pointů 
v Plzeňském 
kraji 

Odvislé od 
rozhodnutí 
kraje  

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Odbor pověřený případným zajištěním vzniku sítě Family pointů; gesční 
volený představitel kraje 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Neochota jednotlivých MC/RC plnit roli 
Family pointu dle krajem stanovených 
podmínek. 

Jednání s představiteli daného MC/RC za účasti 
vhodného zástupce PK. Podmínění krajských 
dotací souhlasem s rolí Family pointu. 



 

 
Vypracováno v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů  
reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233) jako návrh k využití pro Plzeňský kraj. Tento projekt je financován z Operačního programu 
Zaměstnanost a ze státního rozpočtu. 
 

13 
 

 

Návrh implementace opatření 
Priorita 2: Podpora mateřských a rodičovských center, dětských skupin a 

mikrojeslí 
Cíl 2.1:  Podpořit činnost a vznik mateřských a rodičovských center, která 

mohou na území kraje plnit řadu významných rolí pro rodiny 
s dětmi. Podpořit dětské skupiny/jesle a mikrojesle, které zajišťují 
péči o děti a napomáhají tak slaďování pracovního a rodinného 
života dle osobních preferencí rodičů malých dětí. 

Potřeby, na které cíl 
reaguje 

V obecné rovině potřeba rodičů malých dětí zajistit péči o dítě 
v pracovní době. Rozvoj pozitivního vnímání Plzeňského kraje jako 
samosprávného celku vytvářející prorodinné prostředí.   

Implementátor:  Odbor sociálních věcí KÚPK 
Opatření 2.1.5: Zřízení dětské skupiny přímo v budově Krajského úřadu Plzeňského 

kraje, jako služby zaměstnancům a zaměstnankyním úřadu a stát se 
tak příkladem dalším subjektům. 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

2.1.5.1 Analýza zájmu stávajících 
zaměstnanců KÚPK o služby dětské 
skupiny 

V rámci 
provozních 
nákladů. 

Rozpočet 
Plzeňského 
kraje 

2021 

2.1.5.2 Vznik DS  Dle 
vybraných 
prostor + 
následně 
provozní 
náklady 

Rozpočet 
Plzeňského 
kraje/ dotační 
prostředky/ 
provozní 
náklady – zdroj 
úplaty rodičů 
dětí 

Po provedené 
analýze, která 
zjistí 
potřebnost 

2.1.5.3 Prezentace existence DS KÚPK 
v existujících komunikačních kanálech 
kraje ve směru k zaměstnancům KÚPK, 
veřejnosti a zaměstnavatelům v kraji 

V rámci 
provozních 
nákladů. 

Rozpočet 
Plzeňského 
kraje 

Po případném 
vytvoření DS 
na KÚPK 

Realizační tým/ skupina Odbor soc. věcí KÚPK; vedení KÚPK; Projekt Implementace 
dětských skupin MPSV; pověřený volený zástupce kraje 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Odbor soc. věcí KÚPK; vedení KÚPK; Projekt Implementace 

dětských skupin MPSV; pověřený volený zástupce kraje 
Indikátory Výstupy Harmonogram 

Analýza zájmu o dětskou skupinu/jesle Zjištění 
zájmu/nezájmu 

2021 

Počet míst v dětské skupině KÚPK Dětská skupina 2021 a nadále 
Počet zpráv v médiích o zřízené dětské skupině Mediální výstupy 2021 a dále 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Vedení KÚPK; pověřený volený zástupce kraje 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nedostatek zájemců o služby DS; 
nenalezení vhodných prostor. 

Intenzivnější propagace DS a případně otevření 
pro zájemce mimo řady zaměstnanců KÚPK. 
Nalezení prostor mimo hlavní sídlo KÚPK, 
případně spolupráce s již existujícím subjektem. 



 

 
Vypracováno v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů  
reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233) jako návrh k využití pro Plzeňský kraj. Tento projekt je financován z Operačního programu 
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Návrh implementace opatření 
Priorita 3: Podpora flexibilních forem zaměstnávání 
Cíl 3.1:  Podpora vytváření vhodných podmínek pro sladění rodinného a 

pracovního života. 
Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Potřeba zaměstnanců sladit pracovní a rodinných život. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí KÚPK 
Opatření 3.1.1: Osvětová činnost kraje ve směru k zaměstnavatelům na jeho území 

prostřednictvím stávajících komunikačních kanálů a fór, na kterých 
se zaměstnavatelé setkávají s představiteli kraje. 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

3.1.1.1 Osvětová činnost prezentující 
přednosti vytvoření vhodných podmínek pro 
zaměstnance slaďující svou práci s péčí o 
rodinné příslušníky. Přenos informací o 
možnostech poradenství poskytovaných 
zaměstnancům orgány veřejné správy. 
Osvětové články v krajských médiích 
informující o možnostech vytváření 
podmínek pro slaďování a příkladech dobré 
praxe v kraji. 

V rámci 
provozních 
nákladů. 

Rozpočet 
Plzeňského 
kraje 

2021 a nadále 

Realizační tým/ skupina Odbor soc. věcí KÚPK; Úřad práce ČR; MPSV; Pakt zaměstnanosti 
PK; redakce měsíčníku Plzeňský kraj 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Odbor soc. věcí KÚPK; Pakt zaměstnanosti PK 

Indikátory Výstupy Harmonogram 
Počet osvětových aktivit ve směru k zaměstnavatelům 
v Plzeňském kraji 

Realizované 
osvětové 
aktivity 

2021 a nadále 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Odbor soc. věcí KÚPK; Pakt zaměstnanosti PK 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nedostatečná personální kapacita Odboru 
soc. věcí pro realizaci opatření. 

Personální posílení odboru nebo přenesení 
agendy na jiný subjekt (např. Pakt 
zaměstnanosti). 



 

 
Vypracováno v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů  
reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233) jako návrh k využití pro Plzeňský kraj. Tento projekt je financován z Operačního programu 
Zaměstnanost a ze státního rozpočtu. 
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Návrh implementace opatření 
Priorita 3: Podpora flexibilních forem zaměstnávání 
Cíl 3.1: Podpora vytváření vhodných podmínek pro sladění rodinného a 

pracovního života. 
Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Potřeba zaměstnanců sladit pracovní a rodinný život. Potřeba kraje 
jako zaměstnavatele získat a udržet kvalitní zaměstnance. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí KÚPK 
Opatření 3.1.2: Zavádění flexibilních forem zaměstnávání na Krajském úřadě 

Plzeňského kraje a v krajem zřizovaných organizacích u vhodných 
pracovních pozic. 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

3.1.2.1 Zvýšení otevřenosti KÚPK jako 
zaměstnavatele flexibilním formám 
zaměstnávání. Nalezení oboustranně 
nejpříznivějšího způsobu zaměstnávání 
pečujících osob. 

V rámci 
provozních 
nákladů. 

Rozpočet 
Plzeňského 
kraje 

2021 a nadále 

Realizační tým/ skupina Odbor kancelář ředitele KÚPK; Úřad práce ČR, vedení KÚPK 
Nastavení procesu kontroly 

Kontrolní skupina Odbor kancelář ředitele KÚPK; vedení KÚPK 
Indikátory Výstupy Harmonogram 

Počet zaměstnanců s flexibilní formou zaměstnávání. Počet 
míst, u kterých KÚPK jako zaměstnavatel umožní flexibilní 
formu. 

Zaměstnanci 
využívající 
flexibilní formy 
zaměstnání. 

2021 a nadále 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Odbor kancelář ředitele KÚPK; vedení KÚPK 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Flexibilní formy zaměstnávání nebude 
možné dostatečně zavést. Veřejnost bude 
negativně vnímat skutečnost, že konkrétní 
zaměstnanci (s flex. úvazkem) nejsou 
dostupní obvyklým způsobem. 

Konzultovat postup a obtíže s ÚP nebo jinými 
krajskými úřady v ČR. Osvětou seznámit občany 
s potřebností flexibilních úvazků v oblasti 
veřejné správy. 



 

 
Vypracováno v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů  
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Návrh implementace opatření 
Priorita 3: Podpora flexibilních forem zaměstnávání 
Cíl 3.1:  Podpora vytváření vhodných podmínek pro sladění rodinného a 

pracovního života. 
Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Potřeba zaměstnanců sladit pracovní a rodinných život. Potřeba 
kraje jako zaměstnavatele získat a udržet kvalitní zaměstnance. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí KÚPK 
Opatření 3.1.3: Podpora zaměstnavatelů, kteří dbají o slaďování pracovního a 

rodinného života svých zaměstnanců včetně možnosti zavedení 
Ocenění hejtmana/hejtmanky Plzeňského kraje pro zaměstnavatele 
vytvářející příznivé podmínky pro zaměstnance pečující o rodinné 
příslušníky. 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

3.1.3.1 Články v médiích Plzeňského kraje 
informující o prorodinných aktivitách 
zaměstnavatelů na území Plzeňského kraje 
vybraných na základě objektivně 
stanovených kritérií. 

V rámci 
provozních 
nákladů. 

Rozpočet 
Plzeňského 
kraje 

2021 a nadále 

3.1.3.2 Vyhlášení ceny hejtmana/hejtmanky 
Plzeňského kraje pro zaměstnavatele 
vytvářející příznivé podmínky pro 
zaměstnance pečující o rodinné příslušníky. 
Následné informování o vítězi ceny a jeho 
prorodinných opatřeních. 

Nelze 
stanovit. 

Rozpočet 
Plzeňského 
kraje 

V návaznosti 
na rozhodnutí 
krajské 
samosprávy 
cenu udělovat 

Realizační tým/ skupina Garantující odbor KÚPK; redakce měsíčníku Plzeňský kraj + aktivita 
3.1.3.2: kancelář hejtmana PK; hejtmanka 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Kancelář hejtmana PK 

Indikátory Výstupy Harmonogram 
Počet článků o zaměstnavatelích příznivých rodinnému 
životu zaměstnanců. 

Články.  2021 a nadále 

Počet udělených cen hejtmanky PK. Předané ceny 
hejtmanky. 

2021 a nadále 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Kancelář hejtmana PK, redakce měsíčníku Plzeňský kraj 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Vnímání osvětových článků o jednotlivých 
zaměstnavatelích jako jejich podpory. 

Jasně a předem stanovená kritéria výběru 
zaměstnavatelů, kteří budou cestou pozitivní 
zprávy „propagováni“. 
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Návrh implementace opatření 
Priorita 4: Dostupné bydlení pro rodiny a seniory 
Cíl 4.1:  Přispět k lepší dostupnosti vhodného bydlení, které je základním 

předpokladem kvalitního rodinného života. 
Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Potřeba bydlení rodin a seniorů i ve složitých životních situacích. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí KÚPK 
Opatření 4.1.1 Podpora sociálních služeb poskytujících trvalé bydlení i přechodné 

ubytování rodinám a seniorům na území Plzeňského kraje. 
Aktivity Odhadované 

náklady 
Zdroje Termín 

4.1.1.1 Udržení stávajícího rozsahu služeb a 
jejich financování. 

V rámci 
stávajících 
dotačních 
titulů. 

Rozpočet 
Plzeňského 
kraje 

2021 a nadále 

Realizační tým/ skupina Odbor soc. věcí KÚPK; náměstek hejtmanky PK pro sociální věci 
Nastavení procesu kontroly 

Kontrolní skupina Odbor soc. věcí KÚPK; náměstek hejtmanky PK pro sociální věci 
Indikátory Výstupy Harmonogram 

Kapacita sociálních služeb poskytujících trvalé i přechodné 
ubytování rodinám a seniorům. 

Sociální služba 
v oblasti 
ubytování a 
bydlení 

2021 a nadále 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Odbor soc. věcí KÚPK; náměstek hejtmanky PK pro sociální věci 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Zánik poskytovatelů výše uvedených služeb 
nebo snížení kapacity. Nedostatek 
finančních prostředků na podporu těchto 
služeb. 

Průběžné zjišťování stavu a budoucího vývoje 
v dané oblasti. Vyjednávat s ústředními orgány 
státní správy dostatečný objem nebo jiné 
možnosti financování. 
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Návrh implementace opatření 
Priorita 4: Dostupné bydlení pro rodiny a seniory 
Cíl 4.1:  Přispět k lepší dostupnosti vhodného bydlení, které je základním 

předpokladem kvalitního rodinného života. 
Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Potřeba bydlení rodin a seniorů i ve složitých životních situacích. 
Potřeba obcí konzultovat a inspirovat se v oblasti obecního bydlení. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí KÚPK 
Opatření 4.1.2: Informační a koordinační podpora obcím při správě a rozšiřování 

obecních bytových fondů. 
Aktivity Odhadované 

náklady 
Zdroje Termín 

4.1.2.1 Poskytování poradenství obcím, 
které disponují obecními byty nebo je chtějí 
vybudovat. Zprostředkování kontaktu mezi 
poskytovateli dotací, odbornými konzultanty 
a obcemi. 

V rámci 
provozních 
nákladů. 

Rozpočet 
Plzeňského 
kraje 

2021 a nadále 

Realizační tým/ skupina Odbor soc. věcí KÚPK; poskytovatelé sociálních služeb, pověřený 
člen rady kraje, MPSV 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Odbor soc. věcí KÚPK; náměstek hejtmanky PK pro sociální věci 

Indikátory Výstupy Harmonogram 
Počet poskytnutých poradenství obcím Plzeňského kraje. 
Zprostředkování kontaktů. 

Poradenství 
obcím 

2021 a nadále 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Odbor soc. věcí KÚPK; pověřený člen rady PK 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nedostatečná personální kapacita Odboru 
soc. věcí pro realizaci pro zprostředkování 
kontaktů a přímé poskytování poradenství. 

Personální posílení odboru nebo přenesení 
agendy na jiný vhodný subjekt. 
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Návrh implementace opatření 
Priorita 4: Dostupné bydlení pro rodiny a seniory 
Cíl 4.1:  Přispět k lepší dostupnosti vhodného bydlení, které je základním 

předpokladem kvalitního rodinného života. 
Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Potřeba bydlení rodin a seniorů i ve složitých životních situacích. 
Potřeba obcí disponovat znalostí objektivních potřeb svých 
obyvatel (rodin) v oblasti bydlení. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí KÚPK 
Opatření 4.1.3: Mapování oblasti bydlení v rámci Zprávy o rodině v Plzeňském kraji, 

která byla popsána v rámci priority 7.1 Návrhu na rozšíření 
koncepce rodinné politiky pro Plzeňský kraj. 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

4.1.3.1 Začlenění oblasti dostupného bydlení 
do navrhované Zprávy o rodině v Plzeňském 
kraji (viz opatření 1.1.1 Návrhu 
implementace) 

Jedna 
z položek 
v rámci 
tvorby Zprávy 

Rozpočet 
Plzeňského 
kraje 

2021 a nadále 

Realizační tým/ skupina Odbor soc. věcí KÚPK; určený člen rady PK; Západočeská 
univerzita v Plzni (případně jiný odborný realizátor, kterému bude 
úkol zadán) 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Odbor soc. věcí KÚPK; určený člen rady PK 

Indikátory Výstupy Indikátory 
Zpráva o rodině (obsahující oblast bydlení) v Plzeňském kraji 
distribuovaná představitelům místních samospráv 

Zpráva o 
rodině 
v Plzeňském 
kraji 

Zpráva o 
rodině 
v Plzeňském 
kraji 
distribuovaná 
představitelům 
místních 
samospráv 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Odbor soc. věcí KÚPK; určený člen rady PK 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Nedostatek finančních prostředků na 
realizaci Zprávy o rodině v PK (způsobený 
například nezájmem volených představitelů o 
realizaci popsaného opatření); nemožnost 
nalézt vhodného odborného zpracovatele 
Zprávy. 

Možnost dohody s odborným subjektem na 
realizaci pilotní verze Zprávy v omezeném 
rozsahu bezplatně; aktivní vyhledání a oslovení 
institucí schopných Zprávu zpracovat. 
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Návrh implementace opatření 
Priorita 4: Dostupné bydlení pro rodiny a seniory 
Cíl 4.1:  Přispět k lepší dostupnosti vhodného bydlení, které je základním 

předpokladem kvalitního rodinného života. 
Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Potřeba bydlení rodin a seniorů i ve složitých životních situacích. 
Potřeba kraje a jím zřizovaných organizací zajistit ubytování svým 
zaměstnancům. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí KÚPK 
Opatření 4.1.4: Analýza vlastního nemovitého majetku kraje s přihlédnutím  

k možnosti vytvoření bytových jednotek například pro zaměstnance 
a zaměstnankyně organizací kraje. Analýza možností a zájmu  
o převedení nepotřebného nemovitého majetku obcím pod 
podmínkou výstavby obecních nájemních bytů. 

Aktivity Odhadované 
náklady 

Zdroje Termín 

4.1.4.1 Analýza vlastního nemovitého 
majetku a vytipování nemovitostí 
vhodných pro vybudování bytových 
jednotek. 

V rámci 
provozních 
nákladů 

Rozpočet 
Plzeňského 
kraje 

2021 a nadále 

4.1.4.2 Případné budování bytových 
jednotek v nemovitostech Plzeňského 
kraje 

Nelze stanovit Rozpočet 
Plzeňského 
kraje (resp. 
dotační tituly) 

Po provedení 
analýzy 

4.1.4.3 V případě nezájmu o vlastní 
realizaci bytových jednotek zvážit možnost 
prodeje/převedení majetku na obec za 
účelem výstavby obecního bytu. 

Možný příjem 
rozpočtu kraje 
(v případě 
směny získání 
potřebného 
pozemku) 

Rozpočet 
Plzeňského 
kraje 

Po provedení 
analýzy a 
zjištění 
nepotřebnosti 
majetku pro 
kraj 

Realizační tým/ skupina Odbor soc. věcí KÚPK; Odbor investic a majetku KÚPK; určený člen 
rady PK 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Odbor investic a majetku KÚPK; určený člen rady PK 

Indikátory Výstupy Harmonogram 
Provedená analýza  Analýza  2021 a nadále 
Počet vytvořených bytových jednotek Nájemní byty 

pro 
zaměstnance 
kraje a jeho 
přísp. org. 

2021 a nadále 

Počet nemovitostí převedených na obce za účelem 
vytvořeních obecních nájemních bytů 

Obecní 
nájemní byty 

2021 a nadále 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Odbor investic a majetku KÚPK; určený člen rady PK 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Zjištění, že kraj nedisponuje žádnými 
vhodnými nemovitostmi. 

Možnost nabytí nemovitosti za příznivých 
podmínek v místě s předpokladem využití pro 
zaměstnance organizací zřizovaných krajem. 
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Návrh implementace opatření 
Priorita 4: Dostupné bydlení pro rodiny a seniory 
Cíl 4.1:  Přispět k lepší dostupnosti vhodného bydlení, které je základním 

předpokladem kvalitního rodinného života. 
Potřeby, na které cíl 
reaguje 

Potřeba bydlení rodin a seniorů i ve složitých životních situacích. 
Potřeba obcí zřídit nebo rozšířit svůj bytový fond. 

Implementátor:  Odbor sociálních věcí KÚPK 
Opatření 4.1.5: Možnost zřízení dotačního titulu pro obce na výstavbu obecních 

nájemních bytů. 
Aktivity Odhadované 

náklady 
Zdroje Termín 

4.1.5.1 Zřízení dotačního titulu pro obce PK 
na výstavbu bytových jednotek. 

Dle 
rozhodnutí 
krajské 
samosprávy 
o alokaci 

Rozpočet 
Plzeňského 
kraje 

2021 a nadále 

Realizační tým/ skupina Odbor soc. věcí KÚPK; Odbor ekonomický KÚPK; pověřený člen 
rady PK; (MPSV+MMR) 

Nastavení procesu kontroly 
Kontrolní skupina Odbor soc. věcí KÚPK; Odbor ekonomický KÚPK; pověřený člen 

rady PK 
Indikátory Výstupy Harmonogram 

Počet poskytnutých poradenství obcím Plzeňského kraje 
v souvislosti s dotačním titulem. 

Poradenství 
obcím 

2021 a nadále 

Objem finančních prostředků určených k rozdělení žádajícím 
obcím 

Alokace 
finančních 
prostředků 

2022 a nadále 

Počet nových bytových jednotek, jejichž vznik byl podpořen 
dotačním titulem 

Bytové 
jednotky 

2022 a nadále 

Nastavení způsobů řešení pravděpodobných problémů 
Odpovědné 
subjekty 

Odbor soc. věcí KÚPK; Odbor ekonomický KÚPK; pověřený člen rady PK 

Pojmenování možného rizika Návrh řešení pravděpodobného rizika 
Právní komplikace pro zřízení dotačního 
titulu. 

Jednání s představiteli vlády a zákonodárci o 
změně pravidel, která by umožnila obcím 
poskytnout prostředky na rozvoj v této oblasti. 
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4. Závěr 
Plzeňský kraj patří mezi samosprávné celky, které se snaží vytvářet vhodné podmínky  

pro život rodin a naplňovat tak heslo Plzeňský kraj nejlepší místo pro život. V zájmu rozšíření 

oblastí podpory rodin a slaďování pracovního a rodinného života vytvořila regionální platforma 

projektu Krajská rodinná politika Návrh na rozšíření koncepce rodinné politiky pro Plzeňský 

kraj, který vytyčil několik oblastí, ve kterých by bylo možné systematickou prací zkvalitnit 

podmínky pro rodinný život v regionu ve spolupráci s místními partnery. 

Na předložený návrh na rozšíření krajské koncepce navázal tento Návrh implementace 

opatření v Plzeňském kraji, který dále rozpracoval předložená opatření a podal základní návod 

na jejich uvedení v život, a to včetně popisu ukazatelů, výstupů, časového harmonogramu  

a označení některých možných rizik.  
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