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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 153 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 písm. b) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 153 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 písm. b) a na článek 157 
této smlouvy,

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 153 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 písm. b) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 153 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 písm. b) a čl. 157 odst. 1 
až 3 této smlouvy,

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Zásada č. 2 evropského pilíře 
sociálních práv připomíná, že rovnost 
zacházení a příležitostí pro ženy a muže 
musí být zajištěna a podporována ve všech 
oblastech, včetně účasti na trhu práce, 
podmínek zaměstnání a kariérního růstu 
a práva na stejnou odměnu za 
rovnocennou práci v souladu s čl. 157 
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odst. 1 až 3 SFEU.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Uznává, že nástroje kolektivního 
vyjednávání vyjednané mezi sdruženími 
zaměstnavatelů a organizacemi 
zastupujícími pracovníky jsou zásadní pro 
boj proti narušením trhu práce v důsledku 
vzniku nových typů pracovních vztahů, 
které jsou náchylné k nejistotě, jež 
postihuje zejména ženy, a pro jejich 
překonávání; kolektivní vyjednávání je 
tudíž klíčovým nástrojem pro překonávání 
nerovností mezi muži a ženami na 
pracovišti.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Komise ve svém sdělení ze dne 8. 
března 2016 o evropském pilíři sociálních 
práv (COM(2016)0127, příloha I) uznala, 
že evropské pracovní trhy i nadále 
diskriminují ženy, že ženy jsou i nadále 
nedostatečně zastoupeny mezi 
zaměstnanci a naopak přílišně zastoupeny 
mezi pracovníky zaměstnanými na 
částečný úvazek a zaměstnanci 
v odvětvích s nízkou mzdou a že jejich 
hodinová mzda je nižší i v případech, kdy 
vykonávají práci, která je rovnocenná 
práci mužů a ve které vykazují 
rovnocennou nebo vyšší úroveň 
dosaženého vzdělání.

Pozměňovací návrh 6
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby 
členské státy vytvořily právní rámec 
umožňující přijmout nezbytná opatření 
pro zajištění stejné mzdy za stejnou práci v 
jakémkoli pracovním poměru, bez ohledu 
na jeho typ a dobu trvání, jako způsob 
zajištění rovné mzdy pro muže a ženy, 
která přispěje k omezení přetrvávajících 
nerovností spočívajících v tom, že ženy 
jsou placeny výrazně méně než muži a 
jsou zvlášť vystaveny riziku chudoby a 
sociálního vyloučení.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Informace o odměňování, jež musí 
být poskytnuty, by měly zahrnovat všechny 
složky odměny, včetně peněžitých a 
věcných příspěvků, jež pracovník obdrží 
přímo či nepřímo v souvislosti s jeho prací. 
Podáváním těchto informací by neměla být 
dotčena svoboda zaměstnavatele stanovit 
další složky odměny, jako jsou 
jednorázové platby. Skutečnost, že složky 
odměny, na něž má pracovník nárok podle 
práva či kolektivní smlouvy, nebyly 
uvedeny v dotčených informacích, není 
důvodem k tomu, aby je pracovník 
nedostal.

(13) Informace o odměňování, jež musí 
být poskytnuty, by měly mimo jiné 
zahrnovat všechny složky odměny, metodu 
výpočtu a genderově rozčleněné 
informace o úrovních odměny u 
jednotlivých kategorií zaměstnanců 
vykonávajících stejnou nebo rovnocennou 
práci, včetně peněžitých a věcných 
příspěvků, jež pracovník obdrží přímo či 
nepřímo v souvislosti se svou prací, odměn 
za práci přesčas, bonusů a dalších 
nároků, jako je například nemocenská. 
Podáváním těchto informací by neměla být 
dotčena svoboda zaměstnavatele stanovit 
další složky odměny, jako jsou 
jednorázové platby. Skutečnost, že složky 
odměny, na něž má pracovník nárok podle 
práva či kolektivní smlouvy, nebyly 
uvedeny v dotčených informacích, není 
důvodem k tomu, aby je pracovník 
nedostal.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Zkušební doba umožňuje 
zaměstnavateli, aby ověřil, zda je 
pracovník vhodný na pozici, na niž byl 
zaměstnán, přičemž tomuto pracovníku 
poskytuje další podporu a odbornou 
přípravu. Ve zkušební době může být 
snížena ochrana před propuštěním. Vstup 
na trh práce ani přechod na novou pozici 
by však neměl podléhat dlouhotrvající 
nejistotě. Jak stanoví evropský pilíř 
sociálních práv, zkušební doba by měla 
mít přiměřenou délku. Značná část 
členských států stanovila obecnou 
maximální zkušební dobu v délce tří až 
šesti měsíců, což by se mělo považovat za 
přiměřené. Zkušební doba může být delší 
než šest měsíců v případech, kdy to 
vyžaduje povaha zaměstnání, jako je tomu 
např. u vedoucích funkcí, a kdy je to 
v zájmu pracovníka, např. v případě 
dlouhodobé nemoci nebo v rámci 
zvláštních opatření na podporu vytváření 
trvalých pracovních míst zejména pro 
mladé pracovníky.

(19) Zkušební doba umožňuje 
zaměstnavateli, aby ověřil, zda je 
pracovník vhodný na pozici, na niž byl 
zaměstnán, přičemž tomuto pracovníku 
poskytuje další podporu a odbornou 
přípravu. Ve zkušební době může být 
snížena ochrana před propuštěním. Vstup 
na trh práce ani přechod na novou pozici 
by však neměl podléhat dlouhotrvající 
nejistotě. Zkušební doba se nesmí stát 
mechanismem pro vykořisťování 
pracovníků tím způsobem, že je jim 
nejprve zaručeno zaměstnání na delší 
dobu za nízkou mzdu, a následně jsou na 
konci zkušební doby propuštěni. Tímto 
způsobem by došlo k nahrazení smluv na 
dobu určitou ještě méně jistými 
smlouvami, přičemž ženy by tím opět byly 
postiženy nejvíce. Zkušební doba by 
neměla být delší než tři měsíce, v ideálním 
případě by měla být kratší. Zkušební doba 
může překročit tři měsíce v náležitě 
odůvodněných případech, například 
pokud to odůvodňuje technická náročnost 
práce nebo vysoká míra zodpovědnosti na 
pracovním místě nebo pokud je pracovník 
jmenován do vedoucí funkce. Členské 
státy by měly přijmout právní předpisy, 
které vymezí případy, v nichž lze 
výjimečně překročit tříměsíční zkušební 
dobu, a v nichž budou stanoveny příslušné 
vhodné lhůty.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Pokud pro zaměstnavatele z (26) Pokud pro zaměstnavatele z 
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právních předpisů nebo kolektivních smluv 
plyne povinnost poskytnout pracovníkům k 
provedení práce, za jejímž účelem byli 
zaměstnáni, odbornou přípravu, je třeba 
zajistit, aby byla taková odborná příprava 
poskytnuta všem, včetně pracovníků v 
nestandardních formách zaměstnání. 
Náklady na takovou odbornou přípravu by 
neměl nést pracovník, ani by neměly být 
sraženy či odečteny z jeho odměny.

právních předpisů nebo kolektivních smluv 
plyne povinnost poskytnout pracovníkům k 
provedení práce, za jejímž účelem byli 
zaměstnáni, odbornou přípravu, je třeba 
zajistit, aby byla taková odborná příprava 
poskytnuta všem bez diskriminace 
z jakéhokoli důvodu, například na základě 
pohlaví, včetně pracovníků v 
nestandardních formách zaměstnání. 
Náklady na takovou odbornou přípravu by 
neměl nést pracovník, ani by neměly být 
sraženy či odečteny z jeho odměny. Tato 
odborná příprava by měla probíhat 
v pracovní době.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Členské státy by měly zajistit 
odstranění všech druhů diskriminace s 
ohledem na všechny aspekty odměňování, 
dodržování zásady stejné odměny za 
stejnou a rovnocennou práci a pokud jde 
o podmínky zaměstnání, bez ohledu na 
druh pracovní smlouvy uzavřené 
pracovníkem podle této směrnice.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pracovníci, kteří uplatní práva 
stanovená touto směrnicí, by měli požívat 
ochrany před propuštěním nebo 
rovnocennými nepříznivými důsledky (v 
případě pracovníků na zavolanou se jedná 
např. o to, že jim již nadále nejsou 
přidělovány pracovní úkoly) 
nebo případnou přípravou na propuštění 
z důvodu, že chtěli tato práva uplatnit. 

(32) Pracovníci, kteří uplatní práva 
stanovená touto směrnicí, by měli požívat 
ochrany před propuštěním nebo 
rovnocennými nepříznivými důsledky (v 
případě pracovníků na zavolanou se jedná 
např. o to, že jim již nadále nejsou 
přidělovány pracovní úkoly) 
nebo případnou přípravou na propuštění 
z důvodu, že chtěli tato práva uplatnit. 
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Jestliže se pracovníci domnívají, že byli 
propuštěni nebo trpěli rovnocennými 
nepříznivými důsledky z uvedených 
důvodů, měli by mít oni a příslušné orgány
možnost požádat zaměstnavatele o řádné 
odůvodnění propuštění nebo rovnocenného 
opatření.

Jestliže se pracovníci domnívají, že byli 
propuštěni nebo trpěli rovnocennými 
nepříznivými důsledky z uvedených 
důvodů, měli by oni a příslušné orgány 
požádat zaměstnavatele o řádné 
odůvodnění propuštění nebo rovnocenného 
opatření a o navrácení pracovníka na 
pracovní místo v případě, že jsou uváděné 
důvody neopodstatněné. Příslušné orgány 
zajistí, aby byla pracovníkovi poskytnuta 
náhrada způsobené újmy, a jsou 
oprávněny ukládat pokuty společnostem, 
které se takových praktik dopouštějí.
Zvláštní pozornost by měla být věnována 
situacím, jež mají dopad zejména na ženy, 
a situacím, jež jsou důsledkem 
diskriminace z důvodu mateřství; na 
posledně jmenovaný důvod se pohlíží jako 
na přitěžující okolnost.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy mohou rozhodnout, 
že nebudou uplatňovat povinnosti 
stanovené v článcích 10 a 11 a v čl. 14 
písm. a) na fyzické osoby, jež jsou členy 
domácnosti, pro niž se práce vykonává.

vypouští se

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v případě pracovního poměru na 
dobu určitou datum jeho ukončení nebo 
jeho očekávané trvání;

e) v případě pracovního poměru na 
dobu určitou datum jeho ukončení nebo 
jeho očekávané trvání; název podniku, 
který využívá služeb agenturních 
pracovníků, a systém odměn vyplácených 
tímto podnikem s cílem zajistit rovnou 
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mzdu;

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) metodu výpočtu mezd a genderově 
rozčleněné informace o mzdových 
úrovních u jednotlivých kategorií 
zaměstnanců vykonávajících stejnou nebo 
rovnocennou práci;

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) délku placené dovolené, na kterou
má pracovník nárok, nebo, pokud to není 
možné v době poskytnutí informací určit, 
postup pro přiznání a stanovení takové 
dovolené;

h) délku placené dovolené a různé 
formy využívání dovolené, na něž má 
pracovník nárok, nebo pokud to není 
možné v době poskytnutí informací určit, 
postup pro přiznání a stanovení takové 
dovolené;

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) veškeré nároky, na které mají 
pracovníci právo, jako jsou dávky v 
nemoci a v mateřství a rovnocenné dávky, 
rodičovské a otcovské dávky, dávky ve 
stáří a invaliditě, pozůstalostní dávky, 
dávky v nezaměstnanosti, předdůchodové 
dávky, starobní důchod a rodinné dávky;

Pozměňovací návrh 17
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Návrh směrnice
Čl. 3.º – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) počáteční základní částku, jakékoli 
další jednotlivé složky, frekvenci a způsob 
vyplácení odměny, na kterou má pracovník 
nárok;

j) počáteční základní částku, jakékoli 
další jednotlivé složky frekvenci a způsob 
vyplácení odměny, na kterou má pracovník
nárok, a další pravidelné a periodické 
výhody stejné hodnoty nebo za stejnou 
práci, na něž mají pracovníci nárok;

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. m a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ma) v zájmu zajištění transparentnosti 
a boje proti mzdové diskriminaci, které 
ženy čelí na pracovním trhu, mzdovou 
stupnici, která se na pracovníky uplatní v 
závislosti na jejich funkci v podniku 
vycházející z jejich pracovního vztahu 
vůči zaměstnavateli;

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. m b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

mb) veškeré nároky, na které mají 
pracovníci právo a které vycházejí z jejich 
pracovního vztahu vůči zaměstnavateli, a 
veškeré sociální nároky, které pro ně 
vznikly na základě jejich statusu 
pracovníka ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) 
této směrnice, jako jsou např. právo na 
mateřskou, otcovskou a rodičovskou 
dovolenou, či přístup k odborné přípravě, 
na něž mají nárok, a způsoby, jimiž se 
uplatňují v praxi;
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Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. n a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

na) mechanismy, jejichž 
prostřednictvím budou moci pracovníci 
podávat stížnosti, včetně informací o 
zvláštních mechanismech pro stížnosti na 
psychické a sexuální obtěžování.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a

Rovné zacházení a nediskriminace

Členské státy zajistí dodržování zásady 
stejné odměny za stejnou a rovnocennou 
práci a zavedou opatření, která zaručí, že 
zaměstnavatelé v podnicích a 
organizacích budou pravidelně poskytovat 
genderově rozčleněné informace o 
průměrné odměně pro jednotlivé 
kategorie zaměstnanců či funkcí.

Členské státy zajistí odstranění všech 
forem diskriminace s ohledem na veškeré 
aspekty a podmínky odměňování, na 
rovné zacházení, na možnosti přístupu k 
zaměstnání a na podmínky zaměstnávání, 
a to bez ohledu na zaměstnanecký status.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dohody o kolektivním vyjednávání by 
měly mimo jiné přispět k zajištění zásady 
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stejné odměny za stejnou práci, 
odstranění nejistých pracovních vztahů a 
ochraně mateřských práv a sloužit jako 
nástroje na podporu snižování nerovností 
mezi muži a ženami v pracovních vztazích.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a

Rovné zacházení

Členské státy zajistí, aby se zásada rovné 
odměny a podmínek uplatnila na všechny 
pracovníky bez ohledu na jejich 
zaměstnanecký status. Členské státy zajistí 
odstranění diskriminace s ohledem na 
všechny mzdové aspekty a podmínky a 
všechny podmínky zaměstnávání;
zaměstnanecký status přitom není 
relevantní.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zavedou opatření na 
předcházení psychickému a sexuálnímu 
obtěžování na pracovišti, a to 
prostřednictvím politik, které stanoví 
preventivní opatření, účinné, 
transparentní a důvěrné postupy pro 
vyřizování stížností, sankce pro pachatele 
a informace a školení pro pracovníky a 
zaměstnavatele a které budou podporovat 
podniky ve vypracování akčních plánů pro 
provádění opatření stanovených v rámci 
těchto politik.
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Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Článek 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 20a

Usnadnění podávání stížností

Členské státy zajistí zvláštní a důvěrné 
postupy pro vyřizování stížností na 
psychické a sexuální obtěžování.
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