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Vážení čtenáři, 
představuji vám další, vánoční číslo 

Zpravodaje. Tentokrát je hlavním tématem 
studium v zahraničí – blíže vám představíme 
Českou školu bez hranic, projekt založený 
Lucií Boucher-Slavíkovou. Jak taková 
výuka probíhá nám přiblíží maminka Kláry, 
která českou školu navštěvuje v Ženevě. O 
nové směrnici o školném píše Nora 
Jurkovičová, family officer  na MZV.  

Jana Winklerová pro nás sepsala své 
zkušenosti s náhlým úmrtím manžela 
v zahraničí. Doufejme, že tyto rady nikdo 
nebude potřebovat, informace i tohoto druhu 
je však dobré mít.  Na článek o zdravotním 
pojištění z minulého čísla navazuje článek o 
pojištění léčebných výloh v zahraničí 
Allianz. Budeme rádi, když nám napíšete, 
zda a jaké s ním máte zkušenosti. 
Ministerstvo prochází rozsáhlou 
reorganizací, mnoho míst v ústředí i 
zahraničí bylo zrušeno či sloučeno. Jakou 
má státní úředník šanci najít si novou práci a 
jak postupovat při jejím hledání poradí 
v rozhovoru zástupkyně ředitele úřadu práce 
Prahy 1. 

Také se dozvíme,  jak u nás v reálu 
vypadá rovnost žen na pracovním trhu a jaké 
je jejich zastoupení v české politice.  

Příjemné čtení vám přeje 
 

Karolína Sieglová 
Předsedkyně SRP 
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VĚTŠINOU SE PRÁCE NAJDE, ALE ZA MENŠÍ PLAT, ŘÍKÁ XENIE 
JOHNOVÁ Z ÚŘADU PRÁCE HL. M. PRAHY 
Na Ministerstvu zahraničních věcí nastala situace, se kterou ještě v červnu 2010 nikdo 
nepočítal. Propouštění staví před řadu lidí otázky, na které není snadné nalézt uspokojivou 
odpověď. Rozhovor s náměstkyní ředitele Úřadu práce hl. m. Prahy zdaleka nepostihuje 
všechny aspekty náhlé nutnosti zásadně změnit profesní život…

Jakou šanci má úředník státní správy 
hledající nové místo prostřednictvím úřadu 
práce? Konkrétně pracovník zahraniční 
služby? Na rozdíl od dělníka, technika se 
sotva se svými specifickými znalostmi 
uplatní jinde… 

Je to složitá situace. Hlavním 
problémem je, že tito lidé přicházejí 
s obrovským očekáváním, zejména 
finančním. Úřad práce může pomoci 
překlenout  tuto obtížnou situaci 
poskytnutím podpory v nezaměstnanosti, 
poskytnutím podpory v rámci tzv. aktivní 
politiky zaměstnanosti, případně 
poskytnutím rekvalifikace. Velmi důležitá je 
ale vlastní aktivita při hledání nového 

zaměstnání, například je dobré věnovat čas 
hledání v různých databázích. Většinou se 
práce najde, ale s násobně menším platem. 
Pokud jsem zaregistrován jako 

nezaměstnaný, nemohu ovšem tuto nabídku 
odmítnout. Obecně platí, že by se lidé 
neměli upínat k jedné profesi a měli by 
zvažovat již zmíněné rekvalifikace. 
Je vůbec možné začít pracovat v úplně 
jiném oboru a být úspěšný? 

Před časem za námi přišel houslista, 
byl to průměrný hráč, kariéru v oboru 
neudělal. Jeho rodina restituovala pekárnu a 
on ji po rekvalifikaci začal řídit. Ale jak 
jsem již řekla, důležitá je vlastní snaha 
nalézt nové uplatnění. Například na 
stránkách Ministerstva práce a sociálních 
věcí můžete hledat práci v rámci celé 
republiky, v jednotlivých regionech i 
okresech. Můžete tam umístit i svůj 
životopis, který může být v různých stupních 
anonymity: nemusíte hned uvádět např. plné 
jméno s přesnou adresou. Pokud víte, že 
vám hrozí rozvázání pracovního poměru, 
nečekejte, až se to stane. Hledat práci 
můžete s předstihem. To, že svůj zájem 
projevíte prostřednictvím webových stránek, 
vás k ničemu nezavazuje. 
Je dnes ještě výhodou při hledání nového 
zaměstnání znalost jazyků? Např. anglicky 
umí již kdekdo…. 

Praha je specifická, tady znalost 
jazyků hraje stále poměrně velkou roli, i 
když na výši platu to nemá rozhodující vliv. 
Dnes chce zaměstnavatel určitou znalost 
cizích jazyků i po prodavači párků na 
Václavském náměstí. Před 10 lety byla 
situaci jiná: sežeňte nám někoho, kdo umí 
anglicky nebo německy. Co ještě musí umět, 
ptali jsme se. To jedno, hlavně ten jazyk, 
odpovídali… 
Jak ovlivní podporu v nezaměstnanosti 
nová pravidla platná od 1. ledna 2011? 
Týkají se např. i lidí, kteří přistoupili na 
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rozvázání pracovního poměru dohodou a 
dostali odstupné? 

Na začátku je nutné zmínit, že nová 
pravidla pro přiznání podpory 
v nezaměstnanosti se budou týkat uchazečů 
nově evidovaných až po 1. lednu 2011. 
Samozřejmě mají nárok na podporu 
v nezaměstnanosti, ale až poté, co vyčerpají 
zákonné odstupné. Dojde tedy k odkladu 
výplaty. Ta se odvozuje od výše průměrného 
čistého měsíčního výdělku, v současné době 
však může činit maximálně cca 13 tisíc 
korun. Pokud zaměstnavatel poskytl 
odstupné vyšší, než tříměsíční podle zákona, 
odklad výplaty podpory se neprodlužuje. 
Řada lidí ztrácí zaměstnání ve vyšším věku 
– je jim třeba přes padesát. Obecně se tvrdí, 
že mají malou šanci sehnat dobrou práci… 

To je relativní. Důležitý je nejen věk, 
ale i vzdělání, všeobecná orientace, 
schopnost se vzdělávat. Dnešní padesátníci 
mají před sebou ještě 15 let do důchodu a 
některé firmy dávají přednost starším 
zájemcům o práci. Předpokládají, že budou 
více loajální, budou si více práce vážit a 
nebudou mít tendenci měnit zaměstnání. 
Navíc obecně platí, že kolektiv, v němž 
pracují jak mladí, tak starší, je výkonnější. 
Problémem je, že ti druzí předpokládají, že 
dostanou vyšší plat. Nabídka i pro 
vysokoškoláky se ovšem pohybuje kolem 20 
tisíc korun. Problémem může být někdy i 
„převzdělanost“. Byl u nás hledat práci starší 
expert na počítače, byl to skutečný odborník. 
Za každou cenu ale chtěl zůstat u počítačů, o 
rekvalifikaci neuvažoval. Nakonec šel 
pracovat do skladu a počítače prodával. 

Vzbudil tím odpor okolí, nevzali ho mezi 
sebe. 
Jsou rekvalifikace úspěšné? 

Statistika je v tomto směru dost 
omezená, co se týká dalšího uplatnění 
uchazečů. Nemusí to být bezprostřední vliv 
rekvalifikací na jejich okamžité umístění. 
Jedná se i o zvýšení šance na jejich 
uplatnění i v budoucnu. Nejvíce prostředků 
jde na rekvalifikace týkající se práce 
s počítačem. Ten je dnes všude: i skladový 
dělník se bez něho neobejde.  Jeden čas byly 
módní i kursy účetnictví. Nebráníme se ale 
ani individuálním rekvalifikacím, pouze se 
ptáme, k čemu ji dotyčný potřebuje. Pokud 
má jasnou představu nebo i příslib 
budoucího zaměstnavatele, který konkrétní 
odbornost žádá, není důvod ji odmítat. Jedna 
paní se vždy zajímala o svůj make-up. A 
rozhodla se být vizážistkou, stát se 
podnikatelkou. Zajišťovali jsme i 
rekvalifikaci na krupiéra, někdo se chce 
naučit pracovat v keramické dílně a své 
výrobky prodávat. 
Takové kursy si platí lidé sami nebo na ně 
přispívají? 

Vše platí úřad práce. Pokud ovšem 
rekvalifikaci uchazeč nedokončí, je povinen 
ji zaplatit. Ještě jednou bych chtěla 
zdůraznit, že by člověk svou situaci po ztrátě 
zaměstnání měl vnímat jako přechodný stav, 
aktivně hledat novou práci. Nečekat, nic 
neodkládat. Nejhorší by bylo, kdyby si řekl, 
že má čas – vždyť dostal několikaměsíční 
odstupné. Je dobré být aktivní, nespoléhat se 
na úřad práce, ale oslovovat známé, hledat 
na internetu, posílat životopisy. 

Roman Krasnický 
 

AKTUÁLNĚ… 
Jako každoročně,  i letos se na 

začátku adventu konal v hotelu Hilton 
vánoční charitativní bazar, pořádaný  
Diplomatic Spouses´ Association.  
Bazar tradičně zahajuje Livia Klausová, 
která zde také ráda nakupuje. A není 
sama, bazar láká hodně koupěchtivých 
návštěvníků.  Tento rok jich opět  přišlo 
přes deset tisíc  a nakupovat mohli zboží 
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z téměř 50 zemí. Stánek České 
republiky, který již počtvrté 
organizuje naše sdružení, 
tentokrát prezentoval kraj 
Vysočinu.  O regionální 
výrobky Vysočiny a také 
propagační materiály byl 
nemalý zájem, a tak na konto 
charitativních organizací jen 
od nás půjde 27.889 Kč.  

 
 
V úterý 7. prosince se 

v reprezentačních prostorách 
MZV uskutečnilo před-
vánoční setkání SRP, které 
zahájil ředitel PERS, JUDr. Ladislav Škeřík. Hlavním účelem setkání bylo přiblížit činnost 
našeho sdružení i zaměstnancům MZV a jejim partnerům. Přesto se kromě členů sdružení 
zúčastnilo jen velmi málo lidí. Je to poněkud paradoxní - z mnoha rozhovorů víme, že situaci 

rodinných příslušníků při výjezdu považuje většina 
zaměstnanců za nevyhovující. Jedna z hlavních činností 
sdružení je "informační servis", což je zaměstnanci a jejich 
partnery dobře reflektováno. Máme ale pochopitelně vyšší 
ambice - dosáhnout pro rodinné příslušníky postavení, jaké je 
obvyklé v ostatních evropských zemích. Toto je však s tak 
malou podporou těch, kterých se to dotýká, obtížně 
dosažitelné. To nám říká mimo jiné i zkušenost jiných 
asociací rodinných partnerů, se kterými patříme do evropské 
asociace partnerů EUFASA (European Union Foreign Affairs 
Spouses Association), a které právě vytrvalým úsilím a s 
širokou podporou zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků 
dosáhly zásadních změn v postavení rodinných příslušníků. 

 

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC 
MUDr. Lucie Slavíková – Boucher, zakladatelka ČŠBH, předsedkyně NNO ČŠBH v ČR 

Historie vzniku 
Příběh České školy bez hranic (ČŠBH) začal v roce 2003 ve Francii, ovšem na 

americké půdě, konkrétně v American Library in Paris, kam jsem po pracovním pobytu v 
USA vodila pravidelně své děti, aby poslouchaly čtenou a vyprávěnou angličtinu a udržely si 
tak její znalost. Z tamních „Story Hours“ jsem čerpala inspiraci pro první setkání v češtině 
pro děti v Českém centru v Paříži.  
Výuka  

Děti navštěvují školu v zemi, kde žijí; ČŠBH jim doplňuje znalost českého jazyka a 
literatury a českých „reálií“. 

Výuka je rozdělena na dvě hlavní části: předškolní a školní.  
Předškolní výchova 

Předškolní – přípravná jazyková výchova je nedílnou součástí navazující školní 
výuky. Děti českého původu, které vyrůstají v zahraničí, jsou ovlivněny vícejazyčným 
prostředím, kde čeština není dominantním jazykem. Předškolní výchova poskytuje rodičům 
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důležité jazykové zázemí a psychickou podporu pro jejich domácí snahu o multilingvinní 
výchovu. Jak ukazuje naše zkušenost, bez této předškolní podpory by nebylo ve školním 
věku téměř koho učit. 

Žákům s nedostatečnou výchozí znalostí češtiny nabízíme kurz „Čeština jako cizí 
jazyk“, jehož cílem je dětem umožnit co nejrychlejší zařazení do normální výuky. To 
samozřejmě vyžaduje aktivní a systematickou účast rodičů, která je ve vícejazyčném 
prostředí nezbytnou podmínkou úspěchu.  
Školní výuka 

Ve věku povinné školní docházky (tedy od 1. do 9. třídy) vyučuje ČŠBH předměty 
Český jazyk a literatura a Dějepis - Zeměpis českých zemí, v rozsahu 4 (60-i minutových) 
hodin týdně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT ČR. Předmět Český 
jazyk a literatura stojí v centru pozornosti učitelů, rodičů i žáků a je hlavním důvodem 
existence školy. V prostředí, kde český živel rozhodně není dominantním, učí žáky poznávat 
své kořeny, zachovávat si pozitivní vztah k českému jazyku a kultuře, rozvíjet své 
vyjadřovací schopnosti v tomto jazyce. 1 

Od 4. třídy je české vzdělávání rozšířeno o Dějepis a zeměpis českých zemí, 
vyučovaných podle vlastního vytvořeného vzdělávacího programu:  „Můj český svět“  na 
prvním stupni,   „České země 
včera a dnes“ na stupni 
druhém. 

Dějepis je vyučován v 
historickém kontextu země, 
kde škola působí, s ohledem 
na společnou historii a 
bilaterální vztahy. Znalost 
zeměpisných, dějepisných a 
kulturních reálií je viděna v 
prvé řadě jako nezbytná 
podmínka všestranné 
komunikace v češtině. Bez ní 
by žáci ani v dospělém věku 
pravděpodobně nerozuměli 
mnoha narážkám v českých 
médiích, byli by ochuzeni o 
humor typu Divadla Járy Cimrmana, obtížně by se orientovali v organizaci života české 
společnosti. Práce s žáky v tomto předmětu také dává možnost pěstovat v nich národní cítění 
a hrdost. Učit se jazyk tak malého státu, jako je ČR, není vždy viděno příslušníky majoritní 
společnosti jako smysluplné: zde si žáci mohou uvědomit, že i malé země mají světu co 
nabídnout, že i zde jsou místa, která vyhledávají turisté z velkých zemí, že i zde se rodí 
světově proslulé osobnosti. 2 
Nepravidelně zábavně  

Pravidelná výuka je doplňována nadstavbovým programem: výtvarnými, hudebními a 
literárními dílnami s českými umělci, spisovateli a nakladateli, výtvarnými a literárními 
soutěžemi, tábory během školního roku v místě působení školy a v létě v České republice, 
oslavami tradičních svátků jako jsou velikonoce nebo Mikuláš. 

                                                                 
1 Mgr. Blanka Gruntová: Vzdělávací program ČŠBH, únor 2009 
2 Mgr. Zuzana Loubet del Bayle: Vzdělávací program ČŠBH, únor 2009 
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Žáci 

Počty žáků, které naše školy navštěvují, v průběhu let rostou, což souvisí nejen s naší 
snahou o trvalé zlepšování a profesionalizaci výuky, ale i s rostoucí migrací mladých Čechů 
po sametové revoluci, po vstupu ČR do Evropy a otevření trhu práce. Největší evropské 
pobočky, kterými jsou například Londýn, Paříž a Brusel, navštěvuje pravidelně 60 – 70 žáků, 
na nepravidelně pořádané akce jich dochází více než 100. 

95% našich žáků vyrůstá ve smíšeném manželství, 90% má občanství České 
republiky. 
Pobočky ČŠBH  
Myšlenka ČŠBH se velice rychle ujala a začala se šířit i za hranice Francie. Začaly tak 
vznikat další pobočky v Evropě a ve světě. V Londýně, Berlíně, Curychu, inspirovala se 
námi Czech and Slovak School in Sydney a výukový spolek Schola Ludus v Drážďanech. 
V Mnichově vznikla Česká škola bez hranic v roce 2009, ve stejném roce i v Bruselu. 
V nedávné době s námi začala spolupracovat Ženeva, Manchester, Neapol a Řím, zájem 
projevili rodiče z dalších evropských a světových měst. 

Jednotlivé pobočky spolu úzce spolupracují, vyměňují si zkušenosti, organizují 
společné čtenářské a výtvarné soutěže, letní tábory. 
Organizační struktura a financování 

Centrální organizací je nestátní nezisková organizace (NNO) „Česká škola bez 
hranic“ registrovaná v ČR, se sídlem v Praze. Jejím cílem je sdružovat jednotlivé pobočky, 
koordinovat a koncepčně sjednocovat jejich činnost. Organizace zastupuje jednotlivé 
pobočky při jednání s partnerskými organizacemi v České republice. 

Jednotlivé školy jsou registrovanými sdruženími v souladu se zákony země, kde 
působí. 

Školy jsou v současné době financovány především ze soukromých zdrojů, tedy 
z příspěvků rodičů a případných sponzorských darů. Dále na jejich činnost přispívá MZV a 
MŠMT ČR v rámci plnění „Vládního usnesení o zachování kulturního dědictví v zahraničí“. 
Možnost využívání prostor, které náleží českému státu v místě působení - zastupitelských 
úřadů, Českých center - představuje další nepřímý finanční příspěvek. 

Je ovšem třeba zmínit, že prozatím všichni naši učitelé a organizační pracovníci 
pracují buď zcela zdarma, případně za symbolickou odměnu. 
Za takovýchto podmínek se velice těžko zaručuje 
dlouhodobá vysoká kvalita výuky tak, jak byla nastavena. 
Motivovaní dobrovolníci přicházejí a odvedou úžasnou 
práci; z ekonomických důvodů ovšem také rychle odcházejí. 
Jejich nabyté zkušenosti a znalosti, které u nás i díky 
nabízenému postgraduálnímu vzdělávání pro učitele získají, 
se tak vlastně školám ani nevrátí a musíme vždy začínat 
nanovo. 
Do budoucna 

Krátkodobým cílem je akreditace našeho 
vzdělávacího programu a zařazení ČSBH do vzdělávací 
soustavy ČR. Tím se zvýší prestiž našich škol, stanou se 
skutečnými vzdělávacími institucemi, které budou snadněji 
spolupracovat například s partnerskými zahraničními 
školami. Zvýší se také prestiž českého jazyka v zahraničí 
jako takového. A v neposlední řadě: i pro rodiče je 
„opravdová škola“větší motivací než jazykový kroužek. 

Dlouhodobým cílem pak bude vytvoření distančního 

 
MUDr. Lucie Slavíková 

– Boucher 
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vzdělávání pro děti žijící na odlehlejších místech, kde nebude možné Českou školu bez 
hranic zřídit. 
Závěrem  

Jazyk je nepochybně jednou z věcí, která všechny zahraniční Čechy spojuje.  
Prostřednictvím jazyka se v zahraničí udržuje kultura země původu, zachovává 

povědomí o vlastních kořenech, společný jazyk umožňuje spolupráci ve všech odvětvích 
lidské činnosti. 

Hluboké jazykové znalosti lze dosáhnout výukou od raného dětství. 
S volným pohybem Čechů po otevření našich hranic roste počet dětí českého původu, 

které vyrůstají v zahraničí. Podaří-li se nám tyto děti podchytit včas a naučit je češtině, 
stanou se do budoucna velmi užitečnými kontaktními osobami za hranicemi naší země. 

Jejich vícejazyčná a vícekulturní zkušenost bude velmi užitečná i v případě, že se do 
České republiky vrátí a budou tam žít a pracovat.   

Bez znalosti jazyka ovšem tyto děti Českou republiku navštíví  v nejlepším případě 
jako turisté.  

Je tedy na nás všech, kdo se zabýváme výukou češtiny pro děti za hranicemi naší 
země, abychom v našem úsilí vytrvali. Abychom i nadále vytvářeli jazykové mosty, které 
spojují svět s Českou republikou, a aby po těch mostech zpět přicházelo co největší množství 
mladých zahraničních Čechů.    
www.csbh.cz 
csbh@csbh.cz 
 

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC 
V této rubrice přinášíme zajímavé informace především rodičům dětí, které se chystají na 
studium v zahraničí nebo naopak se vracejí ze zahraničního pobytu a hledají vhodné 
studium v Čechách, nebo i další zkušenosti a informace týkající se dětí a škol vůbec. 
V dnešním článku vám paní Draha Lesbros napíše o svých zkušenostech s Českou školou 
bez hranic v Ženevě. 

Česká škola v Ženevě nemá chybu 
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O České škole bez hranic v Ženevě jsem se dozvěděla od své sestry, která pracuje na 
MZV. To je také jediná výtka rodičů spolužáků mé dcery Kláry – dost těžko sháněli 
informace o ČSBH, dokonce nic nevěděli ani na českém ZÚ v Bernu. To je ale dnes již 
vyřešeno webovými stránkami ČSBH. 

Doma sice s dcerou mluvím česky, francouzština je ale přeci jen její hlavní jazyk, ve 
kterém se vzdělává a jsem proto ráda, že má možnost navštěvovat českou školu. Ve srovnání 
se švýcarským státním školním systémem vychází ten český jednoznačně lépe. Ve švýcarské 
státní škole neexistují učebnice a nekonají se rodičovské schůzky. Pokud si rodiče nedomluví 
schůzku s třídní učitelkou, nemají šanci se dozvědět jak na tom jejich dítě je. 

Děti mají českou školu každou středu od 16.00 do 
17.30. Klára navštěvuje 1. třídu s dalšími 6 dětmi. Do 2. 
třídy chodí 5 dětí a je tam také 7 předškoláků.  Každá 
skupina dětí má svoji místnost, k dispozici je i hudební 
místnost s klavírem. Po každé hodině jsou rodiče 
obeznámeni e-mailem o průběhu hodiny a domácích 
úkolech Kláře i ostatním dětem se ve škole moc líbí, 
učitelky se jim hodně věnují, škola pro ně pořádá i 
mimoškolní akce. Měly toto pololetí už 3 akce – koncert, 
písničkový les a dušičkový pochod večerním Versoix 
s rozsvícenými lampiony, který se všem hrozně líbil. 
V prosinci se připravuje Mikulášská besídka na Stálé misi 
ČR při OSN, na kterou si děti ve škole připravili písničkové 
a básníčkové pásmo. V lednu bude maškarní bál na ledě. 
V září příštího roku by měla přijet na přezkoušení 
z českého jazyka paní ředitelka Kendíková ze Základní 
školy a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského.  

Česká škola pro nás znamená, vedle bezesporu kvalitní výuky, možnost potkat 
krajany a Klára tak vidí, že česky ve Švýcarsku nemluvím jen já, ale že se tímto jazykem 
domluví s dalšími dětmi, může číst české knihy. Já osobně velice oceňuji nasazení učitelek, 
které hodiny výborně a zároveň poutavě vedou a doufám, že tento projekt konečně získá tolik 
potřebnou akreditaci od MŠMT. 

MUDr. Draha Lesbros 
 

RÁDCE PŘI STUDIU V ZAHRANIČÍ A NÁVRATU DO ČESKÉ ŠKOLY 
Připravovaná publikace, jejíž autorkou je ředitelka Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského 
Jitka Kendíková. 

Anotace: Publikace si klade za cíl popsat všechny aspekty plnění povinné školní 
docházky v zahraničí a upozornit na možné  problémy s ním spojené. V této souvislosti 
zmíní i významnou  úlohu ČŠBH, která vzdělává žáky v mnoha zemích Evropy i  světa. 
Zaměří se i na studium na středních školách v zahraničí včetně krátkodobých stáží, a to 
především v souvislosti s  uznáním dosaženého zahraničního vzdělání v Čechách.  
Neopomene ani problémy s adaptací jedinců, kteří se po  studiu v cizině vracejí do 
českých škol. Publikace připomene také fenomén smíšených manželství, zaměří se na  
problematiku udržení českého jazyka jakožto významného  potenciálu v zahraničí a 
upozorňuje i na další spektrum problémů, které s tématikou souvisejí . 
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NOVÉ LIMITY ŠKOLNÉHO 
Informace o novelizaci přílohy Směrnice o náhradě výdajů spojených se školní docházkou 
mimo území ČR (č.j.: 65882/93-OVP) 

Dovoluji si informovat všechny rodiče dětí školou povinných, že s účinností od 1. 9. 
2010 vydal generální sekretář MZV ve spolupráci s odborem PERS nové znění přílohy ke 
Směrnici o náhradě výdajů spojených se školní docházkou mimo území ČR. Vyplývá z ní, že 
od školního roku 2010/2011 byly navýšeny limity školného.  

Vedení MZV si je vědomo, že školní docházka dětí v zahraničí je jednou z oblastí, 
které zásadním způsobem ovlivňují kvalitu života rodiny při vyslání. Rovněž vnímá, že 
školné na mezinárodních školách se stále a nezadržitelně zvyšují. Navýšení limitů je krokem 
významným, zvláště, když si uvědomíme, že k němu vedení ministerstva přistoupilo 
v okamžiku vážných úsporných opatření a omezení, a to jen po důkladném a pečlivém 
rozboru celkové rozpočtové situace a v souladu s úsilím o kontinuální péči o vyslané 
pracovníky a jejich rodinné příslušníky. Prozaicky řečeno - v souladu s úsilím nepenalizovat 
rodiny s dětmi. 

Směrnici podrobujeme nyní analýze s cílem systém zefektivnit.  K dalšímu 
navyšování limitů školného v nejbližším období nedojde. Proto prosím rodiče, aby tuto 
skutečnost brali v úvahu při výběru školy při vyslání v r. 2011 a zjistili si, zda a jakým 
způsobem bude zahraniční školné navyšováno a jak se bude vyvíjet poměr mezi ním a 
limitem daným Směrnicí.  

 
Veškeré dotazy ohledně školného, škol, školského zákona, nostrifikací, zahraničních 

školských systémů, studia na ZŚ a SŠ, rovněž i ohledně žádosti na MŠMT ve věci „Potvrzení 
pro sociální účely a účely zdravotního pojištění“ (děti starší 15ti let) směřujte na můj e-mail 
nora_jurkovicova@mzv.cz nebo telefon 224 182 147, případně do mé lotusové schránky. 
Nové limity naleznete pod názvem Změna č. 6 u  Směrnice č.j.: 65882/93-OVP. 

 
Dítě není studna, kterou máme naplnit, ale pochodeň, kterou máme zapálit! 
J.A. Komenský, Didactica  Magna 

Nora Jurkovičová, MZV 
 

EUFASA: STĚHOVACÍ MANUÁLY 
Martina Lazarová 

Některé západoevropské asociace mají vypracované tzv. stěhovací manuály (nebo-li 
relokační příručky) jejichž smyslem je 
usnadnit rodinám zaměstnanců MZV přesun 
do nového místa působení v zahraničí i 
návrat domů. Manuály mají podobu 
„zaškrtávacího seznamu“ úkolů, které je 
nutno zvládnout při stěhování, a jsou 
rozděleny do několika kapitol. 

Návrat domů byl jedním z témat 
letošní konference EUFASA v Madridu. 
Stěhovací manuál pro návrat domů můžete 
najít v angličtině na webových stránkách 
www.eufasa.org v oddílu konference, český 
překlad bude v průběhu prosince 2010 
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vyvěšen i na veřejných webových stránkách SRP www.mzv.cz/sdruzeni . 
Inspirováni příkladem partnerských asociací, rozhodli jsme se i my v SRP pro 

zpracování podobné příručky, která bude věnována odjezdu na zahraniční post. Příručku pro 
návrat domů hodláme zpracovat následně. Renata Greplová již připravila první verzi českého 
manuálu, který by měl mít tyto kapitoly: 

 Obecné náležitosti stěhování, předpisy, poplatky zvyklosti, objemy, pojištění 
 Členství SRP 
 Zprávy o postu 
 Kontakt na osoby ve stejné pozici v zahraničí  
 Zdravotní pojištění a vůbec zdravotnictví, kontakty na Fakultní nemocnici 

na Vinohradech, karta MZV na placeni lékařské péče, IZIP, proplácení 
očkování atd. 

 Předvýjezdová příprava na MZV, kurzy 
 Děti v zahraničí: školy, proplácení školného, kmenové školy, pojištění, 

přídavky, návštěvy rodičů, rozvedená manželství, nevlastní děti atd. 
 Auto: zapůjčení na úřadě, převoz, pojištění 
 Vlastní pojištění: sociální, cestovní, úrazové atd. 
 Volební otázky, kdo vyřizuje změnu volebních listů 

Pro lepší představu uvádím i jednotlivé položky 4. kapitoly připravovaného českého 
manuálu: 

Děti a školy 
 Ze Zprávy o postu zjistěte druhy škol v novém působišti. 
 Zapište děti do nových škol s pomocí ambasády, informujte se, kdy může 

ambasáda zaplatit školné, jaké příkazy k tomu z ministerstva potřebuje, 
s jakým předstihem je možné školné zaplatit. 
Zjistěte si informace o požadavcích na přezkoušení. 

 Vezměte s sebou několik posledních  vysvědčení  dětí a informace o typu a 
zaměření domácí školy (Curriculum). 

 Informujte domácí školu o vašem odjezdu a zajistěte si informace o 
požadavcích na přezkoušení na konci školního roku – termín, předměty, 
obsah. 

 Zjistěte si podmínky o dalším vyplácení dětských přídavků. 
 Zůstává –li dítě doma, zjistěte podmínky nabízené MZV na jejich návštěvy 

za účelem spojení rodiny. 
Pro zpracování českého stěhovacího manuálu pro odjezd do zahraničí hledáme 

spolupracovníky. Máme zájem o Vaše osobní zkušenosti a doporučení a rádi bychom uvítali 
i někoho, kdo by se na přípravě manuálu mohl podílet kontinuálně. Členství v SRP, či pobyt 
v Praze nejsou podmínkou, hotový manuál bude samozřejmě k dispozici na veřejných 
webových stránkách SRP. 

Pokud Vás projekt relokačních příruček zaujal, napište nám prosím na adresu 
srp.mzv@seznam.cz , nebo kontaktujte referentku SRP na PERS Karolínu Sieglovou každé 
úterý od 9.00 do 16.00 buď osobně v kanceláři č. 431 anebo telefonicky na lince 2712. 

 

POJISTKA PRO TO NEJHORŠÍ: SPOLEČNÝ ÚČET 
Jana Winklerová 

Život nás mnohdy staví před 
nejrůznější zkoušky. Byla jsem požádána, 
abych se s vámi podělila o svoje praktické 
zkušenosti se zvládáním problémů po 

náhlém úmrtí mého manžela, zaměstnance 
MZV během jeho působení na misi 
v Londýně. O tom, jak jsem situaci 
prožívala, se zmiňovat nebudu, protože 
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s bolestí tohoto druhu se stejně každý musí 
vyrovnat sám a žádné obecné rady si dávat 
netroufám. 

V té době studoval náš syn na 
univerzitě v Bristolu a zbytek naší pětičlenné 
rodiny pobýval v Praze, takže jsem se tu 
šokující zprávu dozvěděla telefonicky 
z ústředí MZV. Jednání ministerstva bylo 
účastné a nápomocné. Neprodleně mně a 
mladší dceři obstarali příslušní pracovníci 
letenky na krátký pobyt v Londýně. Zařídili i 
převoz ostatků do Prahy a státní smuteční 
ceremoniál při příletu speciálního letadla 
s rakví na letišti ve Kbelích. 

Bylo také třeba vystěhovat domácnost 
v londýnské rezidenci. Vzhledem k tomu, že 
manžel postupně vybavil reprezentační 
prostory rezidence mnoha našimi 
uměleckými předměty, bylo nezbytné je 
zabalit a zabezpečit. Byla jsem vděčná 
velvyslanectví, že na základě mojí žádosti 
objednalo na tuto práci odbornou firmu. 
Všechny cennosti byly poté naloženy do 
letadla s rakví, takže se podařilo tyto křehké 
věci uchránit před poškozením.  

Další balení a stěhování bytu jsem 
odložila na dobu, kdy se měl v Londýně 
konat smuteční ceremoniál na manželovu 
počest, na který jsme i s dětmi přijeli. Došlo 
však k organizační změně (termín musel 
vyhovovat české straně i zástupcům Jejího 
Veličenstva) a ceremoniál byl posunut o 
několik týdnů později. Tehdy jsem se 
obrátila na pana ministra Schwarzenberga, 
zda bychom nemohli dostat letenky na tento 
odložený ceremoniál zaplacené, protože 
vydání dalších minimálně 20 000Kč za nové 
letenky by pro nás (v situaci s většinou 
zablokovanými účty) již bylo těžké. 
Rozpočet ministerstva sice na takovou 
situaci není připraven (stejně tak 
neposkytuje nějakou finanční půjčku), ale 
pan ministr použil prostředky z vlastního 
fondu. 

A pak mě čekal obvyklý kolotoč 
pozůstalostního řízení. Nepříjemným 
překvapením pro mě bylo zjištění, že musím 
pečlivě kontrolovat počínání všech 
zainteresovaných institucí, neboť rozhodně 
nebylo bezchybné, a sama se iniciativně 

snažit proces urychlit. Jedna z největších 
těžkostí byl problém s bankovními účty. 
V naší republice má každý účet jenom 
jednoho vlastníka. Pokud tento vlastník 
zemře a k účtu nemá nikdo jiný dispoziční 
právo, je účet automaticky zablokován, 
jakmile je o úmrtí banka informována  
(obvykle na začátku pozůstalostního řízení) 
a nikdo (ani manžel/ka) se o tomto účtu 
nedozví nic až do doby ukončení 
pozůstalostního řízení. Pokud k účtu má 
někdo dispoziční právo, může z účtu vybírat 
na pobočce v bance, případně platit platební 
kartou, pokud má vlastní. Nemůže však 
například nadále používat službu 
Internetbanking (je vázána pouze na 
vlastníka), či jakkoliv měnit nastavení účtu. 
Což v praxi může znamenat, že pokud byly 
výpisy o pohybech na účtu získávány 
elektronicky, není možné (poté, co se tato 
služba stane nedostupnou) je začít dostávat 
třeba poštou. Takže vlastně ztratíte přehled, 
co se na účtu děje. Je to však asi maximum, 
co je v naší republice možné preventivně 
učinit. Například v Británii lze mít účet 
vlastněný více osobami. Potom bez 
problémů přepíší tento účet na pozůstalého 
vlastníka. Naopak odblokování účtu, který je 
jenom na vlastníka zemřelého, je zde velmi 
složité. Nám takový proces trval rok 
nesmírně intenzivního úsilí, kdy jsem byla 
nucena využít i konzulárních služeb 
velvyslanectví. 

Takže moje rada: Pokud existuje 
možnost společného vlastnění účtu, využít ji. 
Pokud ne, mít ke všem účtům alespoň 
dispoziční právo. Speciálně se postarat o 
účty, ze kterých se platí nějaké poplatky 
(inkaso i trvalé příkazy se uskutečňují, i 
když je účet zablokován, pokud je na něm 
dost peněz). Dokud je možné používat 
Internetbanking, provést nezbytné úpravy 
plateb a přemístit finance na účty, které 
budete mít více pod kontrolou. Hodnota 
majetku se totiž posuzuje ke dni úmrtí, takže 
pozdější pohyby na účtech nehrají roli. 
V odůvodněných případech lze za určitých 
podmínek požádat notáře, aby umožnil 
disponovat se zablokovanými účty před 
ukončením pozůstalostního řízení. 
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V naší tehdejší situaci, kdy značná 
část peněz vázla na zablokovaných účtech, 
nám přišly velmi vhod úspory z životního 
pojištění a penzijního připojištění. Pokud 
jsou na těchto pojistkách uvedeny tzv. 
obmyšlené osoby pro případ úmrtí majitele 
pojistky, jsou jim peníze vyplaceny během 
několika měsíců nezávisle na pozůstalostním 
řízení. To trvá zpravidla mnohem déle, 
zejména v případě, když se projednává i 
nějaký majetek v cizině a vám úředně 

přidělený notář není v této agendě zkušený 
nebo když dědici nejednají v naprosté shodě. 
Pokud nejsou obmyšlené osoby uvedeny, i 
tyto pojistky připadnou do dědického řízení. 

Byla bych pochopitelně velmi ráda, 
kdyby nikdo z vás nepotřeboval moje 
zkušenosti použít v praxi, ale třeba tyto 
informace přispějí k vašemu většímu klidu 
při přemýšlení o budoucnosti. 

 

 

OKÉNKO DO EVROPY 
Nová rubrika - Okénko do Evropy - bude přinášet zajímavé informace jak z EUFASA 
(European Union Foreign Office Spouses, Partners and Family Association), tak i z jiných 
evropských zemí. V tomto vydání se dočtete o „doprovázejících osobách“ a jejich členství 

v asociacích. 

EUFASA 
(www.eufasa.org) sdružuje 
evropské asociace podobné 
SRP. Nemá žádný stálý 
sekretariát, je řízena na 
principu rotačního 
předsednictví s roční 
periodicitou. Jejím hlavním 
posláním je výměna 
informací („Byl již u Vás 
schválen zákon o zahraniční 
službě? A jak usnadnil život 
doprovázejícím osobám?“) 
a zkušeností („Ministerstvo 

zahraničí náš záměr podporuje, Ministerstvo financí ho však není ochotno financovat. Proto 
jsme se domluvili na organizačních opatřeních, která nic nestojí, avšak vyřeší alespoň část 
problémů.“). 

 Kdo jsou členové národních asociací? U většiny asociací je členství podmíněno 
individuální žádostí o vstup a úhradou členského příspěvku. V některých zemích (Nizozemí a 
Velká Británie) se však členem asociace automaticky stává každá „doprovázející osoba“. 
V posledních letech jak národní asociace tak i jednotlivá MZV stále častěji považují za 
doprovázející osobu nejenom manželské či registrované partnery (i 
stejného pohlaví), ale i osoby žijící ve společné domácnosti. 
Zvláštní skupinu tvoří partneři narození v zahraničí, tzv. foreign 
born spouses. V západoevropských asociacích obvykle představují 
více než polovinu všech partnerů a ministerstva zahraničí samy 
aktivně napomáhají jejich integraci (jazykové kurzy, získání 
občanství apod.)  

Všechny asociace (kromě zemí, kde je členství 
„automatické“) se potýkají s problémem, jak získávat nové členy a 
motivovat je k práci v asociaci. Řešení naráží na první bariéru – 
informační výměnu mezi MZV a asociací. MZV s odvoláním na 
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ochranu osobních dat asociacím zpravidla neposkytují žádné informace týkající se 
doprovázejících osob. Asociace tudíž nemají k dispozici seznam lidí, které by mohli 
kontaktovat a musí hledat náhradní řešení: oslovují účastníky předvýjezdových školení, 
anebo se snaží získat své přítele a známé z předchozích pobytů v zahraničí. Západoevropské 
asociace, které mají tradici již několika desetiletí, počítají své 
členy na stovky, my v postkomunistických zemích, stěží na 
desítky. Povzbudivě působí zkušenost švýcarských kolegyň: 
Když před více než dvaceti lety začínali, přezdívali jim 
„kastrólovej klub“. Dnes s nimi o některých problémech jedná 
ministryně zahraničí osobně. 

K často kladeným patří i otázka: Koho asociace vlastně 
zastupují? Asociace samotné vycházejí z toho, že zastupují 
všechny doprovázející osoby (životní partnery a děti) bez 

ohledu na to, zda jsou, či nejsou 
jejich členy. Argumentují tím, že o 
problémech se snaží diskutovat se všemi a podaří-li se 
dosáhnout dobrých výsledků, budou profitovat všichni. Zatímco 
členy asociace lze spočítat poměrně jednoduše, o počtech všech 
partnerů doprovázejících zaměstnance MZV na zahraniční posty 
se statistiky příliš nevedou, anebo chybí ochota k jejich 

poskytování.  
Před pár týdny finské kolegyně na vnitřních stránkách EUFASA, kde v průběhu roku 

komunikujeme a pracujeme, tlumočili dotaz svého MZV: Jaké procento zaměstnanců je při 
výjezdu doprovázeno životními partnery? Doposud získané údaje ukazují, že podíl 
zaměstnanců doprovázených partnery ve vztahu k celkovému počtu vyslaných pracovníků 
(včetně např. svobodných)se pohybuje mezi 47 %– 75%.  Některé země sledují  pouze 
procento ženatých (vdaných, žijících v partnerství), kteří jsou do zahraničí doprovázeni jejich 
životními partnery, což je hodnota mezi 75% až 90%. Tato informace naznačuje, že převážná 
většina zaměstnanců MZV a jejich rodin si i v dnešní individualizované společnosti přeje 
zůstat spolu. 

Martina Lazarová  
 

ČESKÁ POLITIKA: PARITA STÁLE V NEDOHLEDNU  
SRP byl pozván na přednášku „Česká politika: parita stále v nedohlednu (Zastoupení žen 
v české politice)“ Jany Smiggles Kavkové, ředitelky o.s. Fórum 50%, která se konala 15. 
listopadu 2010 na MZV. Přednáška na téma rovnosti žen a mužů se v rámci plnění Usnesení 
vlády ČR č. 509/2006 ze dne 10. května 2006  koná každoročně.  

V letošním supervolebním roce se opět ukázalo, jak málo žen je v české politice. Ve 
volbách do Poslanecké sněmovny získalo křeslo rekordních a oslavovaných 22% žen (44 
poslankyň). Bez přímé podpory voličů a voliček (tj. bez kroužkování) by jich však bylo 
pouze 30 (15%). 14 poslankyň bylo dokonce zvoleno z nevolitelných míst. Senát obsadilo 15 
žen z 81 senátorů (18,5%) a ve vládě sedí zřejmě podle hesla „běda mužům, kterým žena 
vládne“ nakonec jen muži. V komunálních volbách uspělo 26% žen, platí zde ovšem nepřímá 
úměra – čím větší město, tím méně nominovaných a zvolených žen.  

Jaké jsou příčiny nízkého zastoupení žen v české politice (v celosvětovém žebříčku 
sdílíme 52. místo např. s Eritreou)? Největší bariéry jsou nijak překvapivě uvnitř stran.  Na 
základní úrovni členů/nek stran je počet žen poměrně vysoký – 30-50% žen. Na nejvyšších 
stranických postech je však žen méně než 10%. I zde se objevuje tzv. „skleněný strop“ - ženy 
se jen těžko dostávají do užšího vedení stran a mají tak i minimální možnost např. ovlivnit 
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sestavování kandidátek. Nejméně žen na 
volitelných místech mají tradičně největší 
strany – ODS a ČSSD. To jsou téměř 
„pánské kluby“ – v květnových volbách 
měla ČSSD na kandidátských listinách  26% 
žen a ODS dokonce jen 19%. Nakonec má 
ČSSD v Poslanecké sněmovně z 56 
poslanců 5 žen (8,93%), ODS z 53 poslanců 
žen 9 (16,98).  

Nejlepší zastoupení žen ve své straně 
mají naopak Zelení a KSČM . Zelení jako 
jediná strana zavedli i kvóty – 1/3 pozic je 
vyhrazena ženám. Kvóty jsou také jedním 
z možných pozitivních opatření na pomoc 
vyrovnanému zastoupení mužů a žen 
v politice (tzv. paritní práh je 40%). Mohou 
být buď legislativní, ukotvené v ústavě 
(např. Srbsko, Francie) nebo ve volebním 
zákoně ( např. Belgie, Slovinsko, 
Španělsko) nebo vnitrostranické, 
dobrovolné, což je u nás právě případ Zelených.  

A jaké jsou důsledky malého počtu žen v politice? Že to není jen „estetický 
nedostatek“, ukazuje např. koncepce rodinné politiky. Zřejmě ne náhodou jsou země 
s tradičně největším zastoupením žen v politice (např. severské státy) zároveň zeměmi 
s nejvstřícnější rodinnou politikou. A rodinná politika není jen mateřská/ rodičovská 
dovolená (tyto dvě zcela odlišné formy dávek si mimochodem politici často pletou), zařízení 
a služby péče o děti, postavení dětí s postižením a jejich rodičů, ale i rovné příležitosti žen a 
mužů, slaďování rodinného a pracovního života, flexibilní a alternativní pracovní úvazky či 
problematika postavení seniorů ve společnosti a péče o ně. Kvalitní rodinná politika je 
investicí do rozvoje společnosti, která se nám může v budoucnu mnohonásobně vyplatit.  

Karolína Sieglová 
 

ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA MINISTERSTVU ZAHRANIČÍ ČR 
V květnu  2010 se stal SRP členem Pracovní skupiny MZV pro rovné příležitosti žen a mužů.  
Pracovní skupina byla založena  v lednu 2010 a je podle svého statutu poradním a 
iniciačním orgánem generálního sekretáře MZV. 

Jak vypadá rovnost žen a mužů na pracovním trhu v České republice? Rozdíl 
v odměňování žen a mužů (tzv. pay gap) činí v ČR podle posledního průzkumu Eurostatu 
26,2%. Česko tak patří spolu s Rakouskem a Estonskem mezi země s nejvyšším platovým 
rozdílem (EU průměr je 17,8%). Nižší plat automaticky znamená i nižší penzi – ženy jsou tak 
vystaveni vyššímu riziku chudoby v  důchodovém věku. Zároveň jsou ženy v ČR nerovně 
zastoupeny ve vedoucích rozhodovacích pozicích a v politice.  Ženy při kariérním postupu 
narážejí  na tzv. skleněný strop. Co tento výraz vlastně znamená?  Je to hranice, kam až jsou 
ženy ve svém postupu (při stejných nebo obdobných schopnostech a vzdělání) "vpuštěny", 
výraz skleněný metaforicky vyjadřuje, že žena díky již dosaženým profesním kvalitám na 
špičkovou pozici "dohlédne" a dokáže si představit působení v ní. Chce-li však do této 
vrcholové pozice postoupit, narazí na neviditelnou a těžko definovatelnou překážku. Příčiny 
skleněného stropu jsou různé – např. rozdílná organizace pracovních schůzek – večerní 
mnohdy vylučují či omezují účast žen starajících se o malé děti a domácnost, muži i ženy 

 
Jana Smiggles Kafková 
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manažerky preferují ve svých pracovních skupinách členy stejného pohlaví, což při 
současném uspořádání s převládajícím počtem mužů ve vedoucích pozicích znevýhodňuje 
ženy.  

Na MZV by teoreticky k  diskriminaci žen nemělo docházet, neboť všichni 
zaměstnanci jsou odměňováni podle platových tabulek a kariérní postup se řídí Kariérním 
řádem. Přesto je v naší diplomatické službě zastoupení žen ve vedoucích pozicích 
dlouhodobě nižší. Ženy představují 36 % diplomatických pracovníků Ministerstva 
zahraničních věcí celkově, v ústředí je jejich zastoupení ve výši 43%, v zahraničí 30%. 
V ústředí je na pozici ředitel/ka odboru 16% žen a mezi vedoucími pracovních skupin jsou 
ženy zastoupeny 27 procenty. Na pozicích vedoucích zastupitelských úřadu ČR je 12% žen. 
V březnu 2010 byla Česká republika dokonce upozorněna  Výborem OSN pro odstraňování 
diskriminace žen (CEDAW) právě na nízké zastoupení žen v nejvyšších diplomatických 
pozicích. 

Jaká je tedy příčina nerovnosti v postavení žen ve vyšších diplomatických pozicích? 
Vedle zmíněného skleněného stropu k ní nepochybně přispívá i charakter zahraniční služby 
(vzdálenost od domova, riziková teritoria).  

Otázkou ovšem je, zda nízké zastoupení žen ve vyšších diplomatických pozicích není 
zapříčiněno i nepříznivým postavením partnerů zaměstnanců MZV v zahraničí. Po dobu 
výjezdu se vzdávají svého zaměstnání bez garantovaného nároku na neplacené volno a doba 
strávená v zahraničí (pokud zde nepracují, což např. partneři velvyslanců/kyň dokonce ani 
podle směrnice MZV nemohou) se jim nezapočítává do důchodu. Navíc i jako samoplátci 
dostávají v důchodovém věku jen velmi malou penzi. Na doprovázející partnery se 
nevztahuje pojem „pracovní úraz“ a „nemoc z povolání“ a to ani v případě, že úraz 
s případnými trvalými následky utrpí přímo při výkonu povinností vyplývajících z jejich 
postavení na ZÚ, anebo mají dlouhodobé následky např. z tropické nemoci. Pro mnohé je 
také těžko akceptovatelné, že náhrada na zvýšené životní náklady pro doprovázejícího 
nepracujícího partnera formálně nenáleží partnerovi, ale zaměstnanci MZV.  

 Nebyl by tedy podíl žen ve vyšších diplomatických pozicích v zahraničí přeci jen o 
něco větší, kdyby měli jejich partneři v zahraničí lepší podmínky? 

 
Účast žen v rozhodovacím procesu na MZV ČR (podíl v procentech) - srovnání roku 
2009 s roky 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 a 2006, 2007, 2008 
 

rok ředitel odboru vedoucí oddělení 
(prac. skupiny) 

ostatní odborní pracovníci 
diplomaté (ústředí) vedoucí ZÚ 

1999 28,12 13,64 62,46 11,40 

2001 10,81 25,00 47,27 13,76 

2002 26,3 25,3 39,3 14,5 

2003 31,8 25,4 58,2   15,3   

2004 31,8 28,4 57,1 10,8 

2005 28,9 30,7 58,6 14,4 

2006 27,7 34,9 54,5 10,6 

2007 33,3 28,8 53,6 12,3 

2008 37,21 - 45,41 15,91 

2009 19 27,1 35,7 12,0 



 

Zpravodaj Sdružení rodinných příslušníku  č. 4, prosinec 2010                                 strana  16 

 
Účast žen v rozhodovacím procesu k 31. 12. 2009 (zdroj: resorty) 
 

funkce 
Ministr 

/ministryně 
Náměstek/yně
ministra/yně 

Ředitel/ka 
odboru 

vedoucí 
oddělení 

ostatní 
odborní 

pracovníc
i/ce 

Ředitel 
/ka 

resortní 
instituce 

ministerstvo M/Ž M Ž %Ž %Ž %Ž %Ž 

dopravy 1/0 7 1 16,00 34,92 49,75 0,00 

financí 1/0 6 1 36,73 43,66 62,61 30,00 

kultury 1/0 4 1 44,44 51,61 69,66 23,33 

pro místní rozvoj 1/0 4 0 45,95 55,32 67,36 33,33 
obrany: 

- vojáci z povolání 1 0 0,00 3,51 18,29 0,00 

- občanští zaměstnanci 
1/0 

4 0 10,71 11,84 47,12 0,00 

práce a sociálních věcí 1/0 3 0 41,18 46,15 64,86 0,00 

průmyslu a obchodu 1/0 10 0 21,88 36,89 54,08 33,33 

spravedlnosti 0/1 5 0 35,29 59,62 68,91 0,00 

školství 0/1 6 3 60,00 57,58 73,42 0,00 

vnitra 1/0 2 2 40,48 41,43 60,67 0,00 
zahraničních věcí¨ 

- ústředí 5 2 23,81 30,06 44,39 0,00 

- zahraničí 
1/0 

0 0 12,03 20,51 29,42 0,00 

zdravotnictví 0/1 3 1 39,13 61,90 74,60 21,95 

zemědělství 1/0 14 2 27,08 31,22 63,73 0,00 

životního prostředí 1/0 6 1 21,43 45,45 66,73 6,67 

Úřad vlády:  7 3 45,28 54,84 66,56 0,00 

ministr / ministryně 3/0       

předseda vlády 1/0       

Celkem 15/3 77 15 29,00 37,09 58,38 21,18 

 
Karolína Sieglová 

 
Z RODINNÉHO ALBA 
V Ammánu

První výjezd na misi do zahraničí je 
asi pro každého diplomata a jeho rodinu 
nezapomenutelnou zkušeností. V našem 

případě bylo období před odjezdem zajímavé 
a přelomové dvojnásobně díky narození naší 
první dcery. Po uplynutí jednoho roku 
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můžeme rozhodně říci, že pokud už se musel 
náš život obrátit vzhůru nohama, tak Ammán 
byl docela vhodným místem, kde se to mělo 
stát. 

Odjezd byl o to příjemnější, že nám 
bylo dopřáno strávit s novým členem rodiny 
společně téměř měsíc, když byl o několik 
týdnů odložen původní termín nástupu na 
úřad, o čemž jsem se dozvěděl mimoděk při 
náhodném rozhovoru na jedné z mnoha 
rozlehlých chodeb ústředí.   

Ammán se od roku 2005, kdy jsem ho 
spatřil ještě coby student, příliš nezměnil. 
Část rozprostírající se na západ od 
původního čerkeského osídlení je domovem 
velmi bohatých Jordánců i cizinců a sídlem 
řady bank, místních i zahraničních firem. 
V západním Ammánu protkaném sítí 
několikaproudových magistrál a posetém 
stovkami křižovatek a kruhových objezdů 
sídlí také téměř všechny zastupitelské úřady. 
Od zmíněné poslední návštěvy zcela jistě 
přibylo aut a amerických řetězců rychlého 
občerstvení, naopak znatelně ubylo volných 
stavebních parcel a tím i pastvin pro ovce a 

kozy. 
Vilová čtvrť Abdún, která se nám 

stala druhým domovem, by ještě před 
dvaceti lety byla návštěvníkem popsána jako 
opomenutá kopcovitá oblast kdesi za 
městem, kde byl poklidný život pastevců 
určován stereotypně se opakujícím voláním 
k modlitbě z nevelkého minaretu venkovské 
mešity. Dnes je Abdún jednou 
z nejprestižnějších adres hlavního města, 
jejíž kvetoucí zahrady a egyptští sluhové 
omývající luxusní limuzíny vysokotlakou 
hadicí dávají zapomenout na fakt, že 
Jordánsko je co do zásob vody čtvrtou 
nejchudší zemí světa. Jordánsko není bohaté 
ani v řadě jiných ohledů, v západním 
Ammánu to však prakticky nelze poznat. 
Obchody, proti kterým se nejeden pražský 
supermarket jeví jako nevalně zásobené 
hokynářství, přetékají zbožím téměř všech 
druhů a značek. Regály s dětskými 
potřebami se táhnou řadu metrů. 

Jordánsko se tak spolu 
s bezproblémovým hlavním městem a řadou 
snadno dostupných turistických cílů jeví 
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jako ideální místo pro rodinu. Toto zdání je 
oprávněné, ovšem s postupem času člověk 
objeví i řadu nedostatků. Kupříkladu „vilová 
čtvrť“ je na rozdíl od svých evropských 
vzorů místem velmi nepřátelským pro 
chodce. A pro chodce s kočárkem to platí 
dvojnásob. Chodník totiž není ve zdejších 
poměrech určen k chození, ale k demonstraci 
botanického vkusu majitele přilehlého domu 
a je povětšinou zhusta osázen palmami a 
neproniknutelnými křovinami. Chození 
pěšky v této části světa ostatně není 
považováno za nic jiného než za projev 
chudoby či pošetilosti západních cizinců. 
Dalším na první pohled nezjistitelným 
problémem je poněkud nekoncepční 
zásobení obchodů. Objeví-li nadšený rodič 
v obchodě skleničky s dětskou výživou, za 
několik dní se jeho radost nemusí opakovat a 
nezbývá než doufat, že v dohledné době 
zakotví v akabském přístavu loď s paletou 
kýženého produktu na palubě. 

Problémem, který je naproti tomu 
patrný na první pohled, je poněkud svérázný 
vztah místních obyvatel k odpadu. Ten je 
sice v Jordánsku a zejména v Ammánu 
každodenně odklízen, se stejným, ne-li 
větším nasazením je však den co den na 
všech veřejných prostranstvích opět 
rozhazován. Největší obětí odpadkové vášně 

Jordánců je příroda, ve které odklízení 
neprobíhá. Spolu se zdokonalujícím se 
úchopovým reflexem naší holčičky tak roste 
riziko, že se při batolení v lese či na pláži 
udáví nedopalkem, sáčkem od čaje, lžičkou 
ze Starbucks nebo rybí kostřičkou.  

V Ammánu není moc veřejné zeleně. 
Oněch několik parků pak láká do svých 
útrob až neskutečné množství lidí. Jedním 

z řešení je členství v některém ammánském 
sportovním klubu, které jsou příjemným 
místem k relaxaci. Nejedná se ovšem o 
nikterak levnou záležitost.  

Po delší době pobytu člověk odhalí i 
řadu světlých stránek. Bylo by téměř 
zbytečné opakovat klišé o srdečných a 
pohostinných Arabech, na Jordánsku je 
ovšem sympatické, že srdečnost ani 
pohostinnost není návštěvníkům vnucována, 
ale velmi elegantně nabízena spolu 
s možností diplomaticky ji odmítnout. Další 
výhodou, která je v případě rodiny s dítětem 
nedocenitelná, je kvalita lékařské péče. 
Kromě špičkových soukromých, vojenských 
i veřejných nemocnic zde působí i řada 
specialistů včetně dětských lékařů. Nemálo 
z nich v minulosti využilo stranických 
stipendií KSČ či jiných možností studia 
v Československu a k této části svého života 
se dodnes hrdě hlásí. Náš pediatr doktor 
Kurdí si kromě své specializace ze studií 
odvezl i lásku k becherovce a vzpomínky na 
česká děvčata. Českým pacientům je u něho 
pochopitelně dopřávána velmi dobrá péče. 
Vzdělání, kterého se doktorovi dostalo, však 
zřejmě nebylo dokonalé. Stále totiž 
nedokáže pochopit, proč Česká republika 
nehradí dětem svých diplomatů povinné 
očkování. 

Ammán hostí poměrně rozsáhlou 
komunitu západních cizinců. Pro rodinu 
s dětmi to přináší zásadní výhody. Ve městě 
je řada základních i středních škol 
sledujících americký, britský, německý či 
francouzský vzdělávací systém. 
Kosmopolitní prostředí se pozitivně 
projevuje i na nabídce mateřských školek. 
V našem případě využíváme existence 
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několika neformálních „play groups“ 
organizovaných většinou v rámci početné 
anglosaské komunity. Výkřikem moderní 
pedagogiky je americká hudební třída pro 
roční děti.   

  V průběhu prvního roku našeho 
pobytu se ukázalo, že pověst Jordánska jako 

místa vhodného pro rodinný život se zakládá 
na pravdě. Za tu dobu jsme poznali řadu 
zajímavých lidí a dostatek míst, které ještě 
nejsou zamořeny odpadem a kde se dá 
příjemně trávit volný čas.  

Zdeněk Beránek 

 

DINERS CLUB (DC) – KARTA S POJIŠTĚNÍM ALLIANZ 
V tomto článku přinášíme základní informace o pojištění léčebných výloh v zahraničí 
Allianz. Pokud s ním máte nějaké, ať už dobré či špatné, zkušenosti, budeme rádi, když nám 
napíšete. 

Hlavní karta 1000 Kč, resp. 1500 – s pojištěním CHARTIS 
Dodatková karta 500 Kč 
 

- Poplatek za kartu si platí 
zaměstnanec sám, roční 
pojistné (viz tabulka) za 
něj zpětně uhradí MZV. 
MZV proplácí i pojistné 
pro rodinné příslušníky. 

- Pro proplacení je nutné 
vyplnit žádost – 
formulář DC5. K žádosti 
musí být přiložen 
bankovní výpis DC, kde 
je uvedeno roční pojištění. 

- Při aktivaci karty je dobré zvolit elektronické automatické zasílání výpisů 
pro přehled plateb k úhradě. 

- Léčebné výlohy jsou hrazeny přímo bez nutnosti překladů lékařských zpráv 
do českého jazyka a bez prostřednictví MZV - originály zpráv za ošetření je 
třeba získat v místě a poté předat do pojišťovny Allianz.  

- Likvidace pojistné události  - 3 měsíce 
- Doba pojištění je shodná s platností karty (3 roky) a je účtována 1x ročně. 
- Pro ukončení pojištění musí zaměstnanec písemně informovat DC, ke 

kterému dni chce pojištění ukončit, poté vrátit kartu na PAM (p.Micková), 
které pojištěného zaměstnance odhlásí z evidence pojištění. Při ukončení 
pojištění před koncem platnosti pojištění je pojištěnci refundováno 
nespotřebované pojištění, které musí pojištěnec vrátit MZV. 

- Doporučujeme podrobně přečíst pojistné podmínky (např.  případ 
těhotenství) a předem si zjistit, která zdravotnická zařízení na místě vyslání 
mají smlouvu s Allianz  - MZV není zodpovědné za pojistné podmínky 
pojištění Allianz. 

 
3 možnosti pojištění 

1) pojištění léčebných výloh  
2) komplexní cestovní pojištění Allianz 
3) cestovní pojištění CHARTIS 
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1)Pojištění léčebných výloh 

pojištění proplácí MZV 
 
Ceník ročního pojistného  

 
MZV proplácí pouze pojistné Standard – tj. s limitem na zubní ošetření do 

10 000 Kč! 
 
Pojištěná rizika 

Pojištění léčebných výloh v zahraničí Limity plnění 
ambulantní lékařské ošetření bez omezení
léky a další zdravotnický materiál bez omezení
hospitalizace včetně dopravy do nemocnice bez omezení
léčba, diagnostika operace bez omezení
převoz nemocného do ČR bez omezení
výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného bez omezení
výlohy na ubytování osob blízké při hospitalizaci pojištěného 5 dní / 1000 Kč den
pojištění rizik souvisejících s terorismem 1 500 000 Kč
spoluúčast 500 Kč
repatriace související s terorismem 1 500 000 Kč
akutní zubní ošetření 
standard 10 000 Kč
nadstandard 50 000 Kč
exclusive 100 000 Kč

 
2)Komplexní cestovní pojištění Allianz 

dlouhodobé výjezdy – MZV proplácí do výše „STANDARDU“pojištění léčebných 
výloh (viz tabulka nahoře ) – rozdíl si hradí klient sám 

 
Ceník ročního pojistného 

Roční 
pojistné 

Limit na 
zubní 
ošetření 

Evropa* 

 
Název 
sazby 

Svět bez 
USA 

 

Název 
sazby 

Svět 
včetně 
USA 

Název 
sazby 

Standard 10 000 Kč 2 970 Kč MZ10 14 940 Kč MZ11 24 970 Kč MZ12 

Nadstandard 50 000 Kč 4 490 Kč MZ13 21 970 Kč MZ14 34 490 Kč MZ15 

Exclusive 100 000 Kč 5 230 Kč MZ16 26 570 Kč MZ17 40 630 Kč MZ18 

Roční 
pojistné 

Limit na 
zubní 
ošetření 

Evropa 

 
Název 
sazby 

Svět bez 
USA 

 

Název 
sazby 

Svět 
včetně 
USA 

Název 
sazby 

Standard   10 000 Kč 2 590 Kč MZL1 12 995 Kč MZL2 21 800 Kč MZL3 

Nadstandard 50 000 Kč 3 905 Kč MZL4 19 105 Kč MZL5 29 995 Kč MZL6 

Exclusive 100 000 Kč 4 550 Kč MZL7 23 110 Kč MZL8 35 334 Kč MZL9 



 

Zpravodaj Sdružení rodinných příslušníku  č. 4, prosinec 2010                                 strana  21 

 
Pojistná plnění – viz výše jako u pojištění léčebných výloh + pojištění úrazu, 

pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, doplňkové asistenční služby 
 

3)Cestovní pojištění CHARTIS (max. 90 dní) 
samostatně  MZV neproplácí – je součástí pojištění léčebných výhod Allianz. 

Pojištění se aktivuje pohybem na účtu – tj. až při zaplacení např.letenky z účtu DC 
 

Výhody karet DinerClub s pojištěním Allianz 
- Pojištění léčebných výloh v zahraničí není omezeno limitem, zahrnuje i 

pojištění rizik souvisejících s terorismem i repatriaci do ČR 
- Asistenční služba v českém jazyce non-stop (nutno ihned hlásit, že se jedná 

o pojištění Allianz pro MZV) – +420 283 002 777 
- DC má odloženou splatnost – 55 dní 
- Při obratu nad 100.000,- Kč je ze strany DC provedena refundace (1x ročně) 

poplatku za kartu  
- VIP salónky na letištích, sleva v autopůjčovnách Herz, Avis atd., viz 

informační brožurky,  (55 dní  odložená splatnost, individuální limit na 
kartě                       

- PROGRAM OK Plus – možnost sbírání bodů za platby kartou 
- Garantovaná hotelová rezervace - ve více než 7000 hotelích a 100 

hotelových řetězcích , garance ubytování 48 hod. Hotel nemá právo 
rezervaci zrušit a nemá právo účtovat případné storno poplatky 
 

Veškeré informace o podání žádostí k vydání karet DinersClub  
- Lotus Notes – Návody a informace 
- www.dinersclub.cz/mzv - login: zamini 

 

O RODINNÉ POKLADNĚ 
Ačkoliv název začínajícího seriálu článků  připomíná  spíše pohádku, půjde o téma z reálné 
současnosti a s racionálním jádrem úvah o rodinných financích.  

Vlivem zrychleného životního tempa se někdy neuváženě držíme starých dobrých, 
protože osvědčených zvyků a receptů, které vedly k dobrým koncům, jako ve zmíněných 
pohádkách. Mám na mysli návody, které zjednodušovaly lidem život s jeho běžnými 
těžkostmi a útrapami, kromě jiných oblastí i v soužití muže a ženy. Jak hospodařit v rámci 
dnešní moderní rodiny patří do kapitoly „Jak na to“ a  jelikož  peníze a manželství jsou 
témata ošemetná, hodlám  se  opřít nejen o své osobní zkušenosti, ale i o znalosti, vyplývající 
z mé finančně poradenské praxe.   

 
Riskantní podnik a nepatřičný ruměnec 

Manželství je něco jako velmi riskantní podnik. Rozvodovost stále stoupá a tedy 
pravděpodobnost, že budeme úspěšní v partnerském  soužití,  klesá.  Až 80% rozvodů je 
primárně zapříčiněno neshodami v otázkách finančních. To je číslo  znepokojivě  vysoké, ale 
bohužel blízké skutečnému stavu, jelikož nepochází ze soudních síní, nýbrž z  manželských 
poraden. A tam se toho o našich manželstvích přece jenom víc a lépe ví.   

Ve světle tohoto údaje se pak jeví chování a postoje adeptů manželského stavu jako 
poněkud dětinské a   bláhové, je-li ve jménu tzv. čisté lásky stydlivě nebo pobouřeně odmítán  
rozhovor o majetku, penězích a budoucím společném hospodaření, jako rozhovor nemístný. 
Stačí si na pozadí rozpadlých rodin a manželských tragédií zahledět na rostoucí, nejchudší 
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skupinu společnosti, tvořenou nikoliv důchodci, ale matkami samoživitelkami s 
nezaopatřenými dětmi a rázem se jako nepatřičný jeví spíše pobouřený  ruměnec, než 
rozhovor samotný. To se pak jednomu skoro až zasteskne po věcné mluvě dohazovačově 
z časů předminulého století s jeho „dukáty a chalupou od táty“ a po citech, které se sice  
často dostavily až dlouho po svatbě, zato vydržely  těm dvěma po zbytek života.  
„Zdravý selský“ aneb o prevenci 

Do riskantního podniku je třeba jít s chladnou hlavou a klidnou myslí. Než  být dotčen 
jakousi mlhavou přízemností partnera, je spíš na místě, a nejen v raných dobách 
předmanželských, přiznat si vzájemně, že peníze a majetek v našem životě znamenají víc, 
než jsme si doposud byli schopni a ochotni   přiznat a  hlavně naučit se nestydět se za to. 
Není totiž za co!  Neboť, co je špatného na tom, když taková startující dvojice odhodí 
rozpaky a podrobí dané finančně–milostné téma důkladnému partnerskému zkoumání? 
„Máme opravdu my dva na to, abychom zvládli četná úskalí a záludnosti párového soužití? 
Co si přinášíme z našich rodin? Jsou to alespoň trochu podobné rodinné „modely“? Umíme 
se vzepřít všudypřítomnému  neurotizujícímu konzumu? Zvládneme odkládat spotřebu ve 
prospěch budování rezerv? Umíme připravit stabilní citové a ekonomické prostředí pro naše 
děti? Budeme se umět dohodnout  na prioritách? Půjdeme do dluhů nebo se jim budeme 
vyhýbat? Jak budeme rozhodovat o přebytcích, úsporách? Kdo bude o čem rozhodovat, kdo 
za co zodpovídat? Kdo bude spravovat rodinnou pokladnu?“ 

V každém případě, kdo je takového rozhovoru schopen, zapracoval poctivě na 
prevenci a významně posílil pravděpodobnost budoucích úspěchů chystaného manželského 
stavu a partnerského vztahu. Mít přehledně uspořádané majetkové poměry a promyšlenou 
strategii, jak s majetkem stávajícím i budoucím společně zacházet určitě není v rozporu 
s dobrou kvalitou a trvanlivostí milostných citů, spíše naopak. Co když ale  partner navrhne 
smluvní uspořádání? 
Předmanželská smlouva ANO!!! Předmanželská smlouva NE!!! 

Tento typ majetkové smlouvy, rozšiřující a nebo zužující společné jmění manželů 
(SJM), může skutečně pomoci řešit případné budoucí spory o vlastnictví, ale rozhodně není 
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Ivana Čepková

všelékem na všechny potenciální majetkově  vztahové neduhy a nedá se tedy jednoznačně 
určit, kdy je a kdy není vhodný. Pouze věcné posouzení vhodnosti nebo nevhodnosti bude 
vždy obtížné prosadit, protože to emocionální  mu vždy bude v patách. Málokdy se najde 
dvojice, která by tento několikavrstevný problém dokázala vnímat v plné shodě. Nabízí se na 
příklad manželství z rozumu a nebo situace, kde jeden z manželů podniká a nechce ohrožovat 
druhého nebo celou rodinu případnými závazky.  Pak je ovšem zase diskutabilní, zda 
využívání výhod podnikáním nabytého majetku a z něho plynoucího komfortu je v korelaci  
s ochotou nést důsledky v podobě možných dluhů. Majetková smlouva může být vhodná 
tam, kde vstupující do manželství mají velmi výrazně odlišnou výši majetku a nebo se jedná 
o dar, např. rodičů jednoho z partnerů, který je podmíněn sjednáním  této smlouvy. 

Pomocnou otázkou pro ostatní případy by pak mohlo být „Co by bylo, kdyby...“ a 
není-li nalezena oboustranně uspokojivá odpověď,  a to v kterékoliv fázi příprav nebo 
kdykoliv během soužití, pak je na místě přemýšlet o majetkové smlouvě. Nejčastější nástrahy 
však nejsou skryty v množství nebo nedostatku majetku, ale jako vždy v našich 
nevyjasněných postojích jak k majetku, tak k sobě navzájem.   
Emancipace mužů? 

Ve společnosti bez  dramatických ekonomických a společenských tlaků, rozvíjí se 
mnohem volnější a svobodnější model současného soužití muže a ženy a jimi tvořené rodiny. 
Paradoxně ona svoboda je zároveň původem jejího neklidu. Když ale  nebereme v potaz 
povrchní pohled, hovořící o rozpadu současné rodiny, musíme  nutně zahlédnout zatím 
nejasný, ale přesto patrný model nové rodiny, moderní, spolupracující, založené kupodivu 
také na lásce a vzájemné přitažlivosti muže a ženy, ale ještě více než dříve,  na partnerství. 
Z ekonomicky i sociálně podřízené ženy se stala za jedno století rovnoprávná partnerka. Zdá 
se, že přibývá mužů, kteří si  uvědomují výhodu této proměny a kteří, na rozdíl od generací 
svých otců a dědů, tuto změnu vítají, osvobozujíc se tak od dožívajících společenských 
konvencí. Žena-partnerka ho kromě jiného  významnou částí  zbavuje ubíjející tíhy a 
odpovědnosti jistit a ochraňovat rodinu sám a partnerstvím rodičů, tedy bez vztahu 
nadřízenosti a podřízenosti se má rodina konečně šanci stát harmonickým prostředím 
láskyplně a efektivně fungujícího týmu.  

Než bude podobně uvažovat  většina mužů, budu, bohužel, nadále ve své praxi 
potkávat ženy, které podcenily majetkovou stránku věci a po rozvodu, s alimenty v průměru 
1500 měsíčně na 1 dítě bojují každodenní drastický  boj s finanční tísní. Stejně tak ženy, 
které osamocené a na prahu stáří, zjišťují, že se jim velmi nevyplatilo pečovat o děti a 
manžela na úkor vlastní kvalifikace, pracovních návyků, možností postupu, komunikačních 
schopnosti, profesních kontaktů a zůstat tak zcela finančně závislá na partnerovi, který si i 
jejím přičiněním uvedené vybudoval a upevnil. Nejhorší 
na popsané situaci je fakt, že korekce není možná, 
protože čas již vykonal své a trh práce je k této ženě 
nemilosrdně lhostejný. Obtížně řešitelná, protože téměř 
bezvýchodná situace. A třeba právě kvůli rozpakům a 
váhání na samém začátku.  
Konec dobrý… 

Aby závěr dnešního povídání nevyzněl příliš 
pochmurně, svěřím se s jedním klientským případem, 
který mě  naplnil  nadějí a obdivem k jedné mladé 
rodině, kde matka (28) je na mateřské dovolené 
s druhým dítkem v rozmezí dvou let a  otec (32) 
zaměstnán na dva úvazky. 

 Jenom krátce předešlu, že v praxi se setkávám se 
dvěma  typy rodinného hospodaření, kdy v jednom se  
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zachází s příjmy obou manželů, sloučenými do společné pokladny, ze které se pak hradí 
veškeré výdaje, společné i osobní, podle předem daných pravidel.  Tento postup v rodinném 
hospodaření vyznává spíše starší generace, kde ve finančních záležitostech rozhoduje muž, 
opírající svou pozici o vyšší příjem, žena vede a sleduje drobnější položky související 
s provozem domácnosti. Slabým místem tohoto typu jsou zmíněná pravidla. Mladší to řeší 
trochu jinak. Na společné výdaje přispívá každý dohodnutými procenty z vlastních příjmů. 
Stejně tak i pořizování zařízení domácnosti, dovolenou atp. Zbytek si ponechávají pro vlastní 
potřebu. Pokud se tyto zbytky svojí výší nějak dramaticky neliší, vše probíhá zpočátku 
v pohodě. Problémy začínají v momentě, kdy žena např. odchází na MD nebo doprovází 
manžela na dlouhodobém pracovním pobytu  zahraničí, kdy její osobní příjem buď 
dramaticky klesne a nebo zmizí z rodinné pokladny úplně. Pokud v těchto případech nedojde 
k jiné dohodě, stává se žena finančně závislou na manželovi a navíc velmi rychle ztrácí svoji 
vlastní profesní budoucnost.  

A nyní k receptu zmíněné mladé rodiny, který mě, co finančníka,  potěšil až rozjařil. 
Z obou postupů si vzali něco a maximálně zúročili. Posuďte sami. Oba příjmy a mateřskou 
postoupí do společné pokladny, přičemž každý dostává do správy polovinu. Z té uhradí 
stejné procento na společné výdaje (bydlení, energie, domácnost, potřeby dětí, pojištění) 
stejný vklad do rezerv na stáří (oba stejnými vklady spoří ), se zbytkem si hospodaří každý 
sám.  Nenašla jsem chybu. Snad jenom to, že tento způsob vyžaduje stejně zodpovědné 
účastníky. A co vy? Postřehli jste zdánlivě nepatrný, ale velmi významný posun? 

 
Ivana Čepková, Záruba&Čepková, Private Wealth Management, s.r.o. 

 

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE ZPRAVODAJE 
Zákon o zahraniční službě v České republice stále neexistuje. Proč? 

V současné době chybí právní předpis, který by řešil komplexně problematiku 
zahraniční služby. Přitom je zahraniční služba upravena zákonem ve většině států EU. 
Samotný zákon by měl řešit nejen postavení 
diplomatů, ale i postavení, práva  a povinnosti 
rodinných příslušníků zaměstnanců 
vykonávajících zahraniční službu, včetně jejich 
zajištění a podpory, jakož i odpovědnosti státu 
za škodu způsobenou těmto osobám při 
některých událostech.  

Nezanedbatelný – pozitivní  - dopad  
zákona bychom  mohli očekávat při zabezpečení 
rovnosti zaměstnance, který vnější zahraniční 
službu vykonává, a jeho partnera. V situaci, kdy 
zákon o státní službě byl u nás před mnoha lety 
schválen, ale dosud nenabyl účinnosti, je však 
zřejmé, že přijetí zákona o zahraniční službě 
nebude jednoduchou záležitostí… 

 
Pohled na kočovný život dětí jejich očima 

Zkušenosti dětí, co prošly životem v zahraničí, v cizích školách… 
 
O rodinné pokladně 

„Kouzlení s hrníčky a obálkami aneb K čemu je dobrý finanční plán“ 
 
Více příště. 
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