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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITĚ 

Věc: Odůvodněné stanovisko Senátu Polské republiky týkající se návrhu směrnice 

Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým 

životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU 

 (COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD)) 

 

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 

vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 

zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 

proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. 

V příloze naleznete odůvodněné stanovisko polského Senátu týkající se výše uvedeného 

návrhu směrnice. 

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 

Výbor pro právní záležitosti. 
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CS 

PŘÍLOHA 

STANOVISKO 

 

SENÁTU POLSKÉ REPUBLIKY 

 

ze dne 22. června 2017 

 

k nedodržení zásady subsidiarity v návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady 

o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení 

směrnice Rady 2010/18/EU COM(2017) 253 

 

Senát Polské republiky po projednání návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady 

o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení 

směrnice Rady 2010/18/EU – COM(2017)253 konstatuje, že dotyčný návrh není v souladu se 

zásadou subsidiarity vymezenou v čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii. 

 

Senát Polské republiky zdůrazňuje, že cíle navrhované směrnice, kterými jsou jak 

zajištění rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, tak 

i snaha o uplatňování rovného zacházení a rovných příležitostí pro muže a ženy na trhu práce, 

je třeba podpořit. 

 

Senát se však zároveň domnívá, že Evropská komise se až příliš vměšuje do právních 

řádů členských států, neboť jim vnucuje řadu konkrétních ustanovení, aniž by zohlednila, že 

na úrovni členských států již existují systémová řešení podobné povahy. Součástí polského 

právního řádu je mnoho předpisů zajišťujících vysokou míru ochrany rodičů, které se vztahují 

mimo jiné na tyto oblasti: otcovská dovolená (článek 4), rodičovská dovolená (článek 5), 

rozšíření zaměstnaneckých práv – zachování práv nabytých v průběhu dovolené a zajištění 

práva vrátit se na pracovní místo (článek 10), zákaz diskriminace (článek 11), ochrana před 

propuštěním a důkazní břemeno (článek 12). Senát se proto domnívá, že taková konkrétní 

iniciativa na evropské úrovni v této oblasti je neopodstatněná a nemá žádnou přidanou 

hodnotu. 

 

Senát je toho názoru, že mimořádně zářným příkladem nadměrného vměšování do 

právních řádů členských států je ustanovení, které zakazuje, aby nejméně čtyři měsíce 

rodičovské dovolené nebylo možné přenést na druhého rodiče (článek 5). Znamená to, že 

rodiče se v průběhu prvního roku po narození dítěte již nebudou moci svobodně střídat při 

péči o dítě. Pokud muž tyto čtyři měsíce rodičovské dovolené nevyužije, přijde o ně. Nové 

předpisy rovněž povedou k tomu, že žena bude moci využít necelých 9 měsíců placené péče 

(nyní může podle polských právních předpisů využít až 12 měsíců placené dovolené). Polské 

právní předpisy týkající se dovolené nabízí velkou svobodu a pružnost v souvislosti 

s využíváním tohoto práva oběma rodiči (pouze v případě mateřské dovolené může prvních 

14 týdnů čerpat výhradně matka dítěte). V tomto ohledu jsou v souladu se zásadou ochrany 

rodinného a pracovního života uvedenou v článku 33 Listiny základních práv Evropské unie. 

Senát se domnívá, že směrnice, která nařizuje, aby otcové čerpali nejméně čtyři měsíce 

rodičovské dovolené, se vměšuje do rodinného života a odebírá rodičům právo rozhodovat 

o způsobu jejich péče o dítě a o rozvoji jejich pracovního života. 

 

Senát upozorňuje na to, že Evropská komise nesplnila svou povinnost a neprokázala, 
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že cílů směrnice bude lépe dosaženo na úrovni Evropské unie, nepředložila žádné konkrétní 

údaje ani věrohodné analýzy, které by odůvodňovaly potřebu harmonizace právních předpisů 

členských států. Neposkytla rovněž informace týkající se předpokládaných nákladů zavedení 

navrhovaných opatření. Přitom Senát se domnívá, že zavedení části opatření se pojí 

s vysokými náklady jak pro rozpočet členského státu, tak i zaměstnavatelů. 

 

Senát rovněž pochybuje o domněnce Komise, ze které vychází opatření, jež směrnice 

navrhuje, že vysoký podíl žen pracujících na plný úvazek na trhu práce je jedním z projevů 

rovného zacházení pro muže a ženy. Senát se rovněž domnívá, že nařizování opatření na 

základě této domněnky představuje nadměrné vměšování do životních rozhodnutí obyvatel. 

 

Na základě výše uvedeného dospěl Senát k závěru, že navrhované předpisy nejsou v souladu 

se zásadou subsidiarity. 

 

 

 

 

MARŠÁLEK SENÁTU 

 

Stanisław KARCZEWSKI 


