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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 
2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy 
v oblasti zaměstnání a povolání
(2014/2160(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii (Smlouva o EU) a na články 8, 10, 
19 a 157 a 157 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 
2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy 
v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění)1, 

– s ohledem na doporučení Komise ze dne 7. března 2014 týkající se posílení zásady 
rovného odměňování mužů a žen prostřednictvím transparentnosti (C(2014)1405),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. prosince 2013 nazvané „Zpráva o uplatňování 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 
o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti 
zaměstnání a povolání (přepracované znění)“ (COM(2013)0861),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 21. září 2010 nazvané „Strategie pro rovnost žen 
a mužů 2010–2015“ (KOM(2010)0491), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. března 2010 s názvem „Posílený závazek pro 
dosažení rovnosti žen a mužů: Charta žen“ (KOM(2010)0078), 

– s ohledem na Evropský pakt pro rovnost žen a mužů (2011–2020), který přijala Rada 
dne 7. března 2011, 

– s ohledem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie založenou na článku 157 SFEU,

– s ohledem na Úmluvu o práci na částečný úvazek, kterou v roce 1994 přijala 
Mezinárodní organizace práce (ILO) a podle níž mají státy do svých smluv o veřejných 
zakázkách začlenit pracovněprávní ustanovení, včetně ustanovení o stejné odměně,

– s ohledem na úmluvu Mezinárodní organizace práce č. 100 o rovnosti v odměňování,

– s ohledem na čl. 11 odst. 1 písm. d) Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, 
která byla přijata rezolucí Valného shromáždění OSN č. 34/180 dne 18. prosince 1979,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. září 2013 o uplatňování zásady stejné odměny 

1 Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23.
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mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. května 2012 obsahující doporučení Komisi 
k uplatňování zásady stejného odměňování žen a mužů za stejnou či rovnocennou 
práci2,

– s ohledem na evropské posouzení uplatňování směrnice 2006/54/ES, které vypracovalo 
generální ředitelství pro parlamentní výzkumné služby,

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a stanovisko Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci (A8-0000/2015),

A. vzhledem k tomu, že rovné zacházení s muži i ženami je jednou z hlavních zásad práva 
EU; 

B. vzhledem k tomu, že podle práva EU je diskriminace na základě pohlaví, rasy nebo 
etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace zakázána;

C. vzhledem k tomu, že zásada stejné odměny byla ve Smlouvách zakotvena od samotného 
počátku v roce 1957; vzhledem k tomu, že zásada stejné odměny za rovnocennou práci 
je nyní uznána článkem 157 SFEU a včleněna do přepracovaného znění směrnice 
2006/54/ES (dále jen „přepracované znění směrnice“);

D. vzhledem k tomu, že účelem přepracovaného znění směrnice bylo upravit právní 
předpisy EU v této oblasti tak, aby byly konzistentnější a v souladu s judikaturou 
Soudního dvora EU, a zjednodušit a aktualizovat příslušné právní předpisy v oblasti 
rovnosti žen a mužů na vnitrostátní úrovni, a přispět tak ke zlepšení situace žen na trhu 
práce;

E. vzhledem k tomu, že přepracované znění směrnice přineslo několik novinek, jako je 
zavedení zásady rovných příležitostí a definice nepřímé diskriminace, a uvádí výslovný 
odkaz na sladění pracovního, soukromého a rodinného života; vzhledem k tomu, že tyto 
novinky mají v členských státech i nadále velmi omezený dopad;

F. vzhledem k tomu, že uplatňování ustanovení o stejném odměňování v praxi v členských 
státech bývá označováno za jednu z nejproblematičtějších oblastí; vzhledem k tomu, že 
podle nejnovějších údajů rozdíly v odměňování žen a mužů stále přetrvávají a činí 
16,4 %, a vzhledem k tomu, že navzdory právním předpisům EU a doporučením 
obsaženým v právně nevynutitelných předpisech je pokrok v této oblasti jen velmi 
pozvolný; 

G. vzhledem k tomu, že relativního pokroku bylo dosaženo v oblasti zaměstnanosti žen, 
avšak navzdory stávajícímu rámci na úrovni EU i na úrovni jednotlivých členských 
států zůstává míra profesní a odvětvové segregace žen a mužů relativně vysoká, což se 

1 Přijaté texty, P7_TA(2013)0375.
2 Úř. věst. C 264 E, 13.9.2013, s. 75.
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odráží také v rozdílném odměňování žen a mužů v průběhu celého života; vzhledem 
k tomu, že k rozdílům v odměňování přispívá rovněž vertikální segregace, při níž ženy 
představují většinu pracovníků na hůře placených pozicích nebo zaujímají nižší pozice 
v hierarchii;

H. vzhledem k tomu, že péče o dítě nebo starší osobu představuje další práci, kterou z větší 
části vykonávají ženy; vzhledem k tomu, že tato práce není placená ani společensky 
ceněna, přestože přispívá k sociálnímu zabezpečení a lze ji měřit ekonomickými 
ukazateli, jako je HDP; vzhledem k tomu, že tato situace vede k prohlubování rozdílů 
v příjmech mezi ženami a muži, neboť se do nich promítá doba, kterou žena poskytující 
péči strávila mimo trh práce, nebo menší počet odpracovaných hodin v důsledku práce 
na částečný úvazek; vzhledem k tomu, že dopad těchto skutečností na celoživotní 
výdělky se v jednotlivých členských státech liší v závislosti na úrovni podpory 
poskytované rodičům, ať už na základě legislativních opatření nebo kolektivní smlouvy;

I. vzhledem k tomu, že ženy dostávají v průměru o 39 % menší důchod než muži; 
vzhledem k tomu, že za touto situací mohou být různé faktory, jako je míra účasti žen 
na placené práci, zaměstnanecká struktura různých odvětví, počet odpracovaných let 
a rozdíly v odměňování žen a mužů; vzhledem k tomu, že se tím zvyšuje riziko chudoby 
žen v důchodu;

J. vzhledem k tomu, že přepracované znění směrnice jasně uvádí, že jakékoli méně 
příznivé zacházení v souvislosti s těhotenstvím nebo mateřskou dovolenou představuje 
diskriminaci; vzhledem k tomu, že přepracované znění směrnice jednoznačně uvádí, že 
žena má po skončení mateřské dovolené nárok vrátit se na stejné nebo rovnocenné 
pracovní místo, a poskytuje ochranu před propuštěním mužů a žen, kteří vykonávají své 
právo na rodičovskou dovolenou či dovolenou v případě osvojení dítěte;

K. vzhledem k tomu, že velmi důležitou roli při podpoře rovného zacházení a prosazování 
koncepce práce založené na stejném odměňování hrají sociální partneři a občanská 
společnost; 

L. vzhledem k tomu, že orgány pro rovné zacházení by měly být při vykonávání svých 
úkolů spočívajících v nezávislé a účinné podpoře, sledování a prosazování rovného 
zacházení dostatečně podporovány; 

M. vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyzval Komisi, aby přezkoumala existující 
právní předpisy s cílem řešit rozdíly v odměňování žen a mužů; vzhledem k tomu, že 
odstranění těchto rozdílů by představovalo jeden ze způsobů, jak zvýšit zaměstnanost 
mezi ženami a snížit riziko chudoby žen v důchodovém věku;

Celkové posouzení

1. konstatuje, že členské státy povětšinou uvedly své vnitrostátní právo do souladu 
s právem EU1; upozorňuje na to, že se ukázalo, že správné provedení ustanovení 

1 Na základě zprávy Komise o uplatňování přepracovaného znění směrnice (COM(2013)0861).
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přepracovaného znění směrnice ve vnitrostátním právu je samo o sobě nedostačující 
k tomu, aby byla směrnice uplatňována v plném rozsahu a účinně;

2. upozorňuje, že členské státy měly ve vnitrostátním právu provést pouze ty „podstatné 
změny“ z přepracovaného znění směrnice, které nebyly jasně určeny; zdůrazňuje, že 
úsilí Komise vynakládané na monitorování provádění se nesetkalo zcela s úspěchem, 
pokud jde o zajištění jednotného přístupu a nezbytné pomoci, díky nimž by bylo možné 
směrnici účinně provádět na úrovni jednotlivých členských států;

3. vyzývá proto Komisi, aby určila nedostatky přepracovaného znění směrnice a připravila 
legislativní návrh, který tuto směrnici nahradí; 

Uplatňování ustanovení o stejném odměňování

4. poznamenává, že přímá diskriminace v oblasti odměňování se zjevně v členských 
státech snížila a že hlavním problémem je i nadále hodnocení práce, zejména té, jež je 
vykonávána na základě kolektivních smluv;

5. zdůrazňuje, že v souladu s judikaturou Soudního dvora EU musí být zásada stejného 
odměňování dodržována ve všech složkách odměny poskytované mužům a ženám;

6. připomíná, že je třeba na úrovni EU jasně definovat různé pojmy, jako jsou rozdíly 
v odměňování žen a mužů, odměna, přímá a nepřímá diskriminace, stejná práce 
a rovnocenná práce; upozorňuje na skutečnost, že vzhledem k různým druhům 
pracovních smluv může současný způsob určování rozdílů v odměňování žen a mužů 
vést ke zkreslenému vnímání problematiky stejné odměny; vyzývá Komisi, aby 
analyzovala možné zkreslující faktory a navrhla řešení;

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby zmapovala používání stávajících systémů hodnocení 
a klasifikace práce, které se do značné míry liší; vyzývá Komisi, aby zavedla pokyny 
pro neutrální systémy hodnocení a klasifikace práce, včetně konkrétních opatření, jako 
je poměrné zastoupení žen a mužů v hodnotících výborech, vytvoření neutrálních 
popisů práce a hodnotících tabulek a vymezení jasných kritérií posuzování hodnoty 
práce;

8. zdůrazňuje, že jasný a harmonizovaný systém klasifikace práce a transparentnost 
v oblasti mezd zlepší přístup ke spravedlnosti; bere na vědomí, že některé členské státy 
konkrétní opatření na zajištění transparentnosti v oblasti mezd už zavedly; upozorňuje 
na nepoměr mezi těmito opatřeními a bere na vědomí doporučení, které v roce 2014 
k transparentnosti mezd vydala Komise; vyzývá Komisi, aby vyhodnotila, jaký je 
skutečný dopad těchto doporučení; 

Uplatňování ustanovení o rovném zacházení

9. zdůrazňuje skutečnost, že plány zaměstnaneckého penzijního pojištění je třeba 
považovat za odměňování a že zásada rovného zacházení by se měla vztahovat i na ně; 
vyzývá Komisi, aby pozorně sledovala uplatňování této zásady a podávala o něm 
zprávy, neboť se ukázalo, že provádění je v některých členských státech nejasné a že 
rozdíly mezi zákonnými a zaměstnaneckými systémy v některých případech stále 
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představují problém;

10. konstatuje, že pokud jde o provádění ustanovení o ochraně před diskriminací 
v souvislosti s mateřskou dovolenou a otcovskou dovolenou či dovolenou v případě 
osvojení dítěte, existují mezi jednotlivými členskými státy velké rozdíly; upozorňuje, že 
je třeba, aby se uceleným způsobem na vnitrostátní úrovni řešily vyskytující se 
konkrétní problémy, včetně odvětvových rozdílů (mezi veřejným a soukromým 
sektorem) a organizačních rozdílů (mezi společnostmi), situace týkající se netypických 
a částečných úvazků a postupů spočívajících v ukončení smluv na dobu určitou 
v ochranné lhůtě a způsobujících odstoupení od dobrovolné činnosti;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořením účinných monitorovacích systémů 
přijaly opatření na zlepšení shromažďování údajů o případech obtěžování 
a diskriminace na základě pohlaví, včetně diskriminace související s těhotenstvím 
a mateřskou či jinou dovolenou;

12. poukazuje na skutečnost, že přístup ke spravedlnosti v této oblasti je z několika důvodů 
omezen, mj. z důvodu zdlouhavosti a nákladnosti řízení, chybějící bezplatné právní 
pomoci nebo obav oběti ze stigmatizace na pracovišti; zdůrazňuje, že další problémy 
způsobuje v několika členských státech uplatňování pravidla důkazního břemene; 
vyzývá členské státy, aby orgány pro rovné zacházení, odbory a nevládní organizace 
podporovaly v tom, aby hrály aktivní úlohu v poskytování pomoci obětem 
diskriminace;

13. vyzývá Komisi, aby vyhodnotila stávající osvědčené postupy a šířila výsledky tohoto 
hodnocení, pokud jde o účinná opatření, která by členské státy mohly přijmout na 
podporu zaměstnavatelů a organizací zapojených do odborného vzdělávání, aby se 
zabránilo všem formám diskriminace na základě pohlaví, zejména pokud jde 
o obtěžování a sexuální obtěžování na pracovišti, a to prostřednictvím zlepšení přístupu 
k zaměstnání, poskytování dalšího odborného vzdělávání a prosazování osvědčených 
postupů;

Podpora rovného zacházení a dialogu 

14. připomíná, že orgány pro rovné zacházení by měly mít pravomoc monitorovat právní 
předpisy, které podporují rovné postavení žen a mužů, a účinně a nezávisle o nich 
podávat zprávy; 

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby pobízely sociální partnery k podpoře monitorování 
uplatňování zásady rovnosti žen a mužů na pracovišti, dalšího posuzování kolektivních 
smluv, platných mzdových tarifů a systému klasifikace práce, aby se zabránilo jakékoli 
přímé či nepřímé diskriminaci žen; vyzývá členské státy, aby zpřísnily povinnost 
velkých a středních podniků zajistit systematické prosazování rovného zacházení 
a pravidelně zaměstnancům poskytovat příslušné informace, včetně informací 
o otázkách stejného odměňování;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily institucionální mechanismy pro 
zohledňování rovnosti žen a mužů a aby pobízely sociální partnery k posuzování 
kolektivních smluv z hlediska zásad rovného postavení žen a mužů;



PE549.388v01-00 8/13 PR\1051178CS.doc

CS

17. vyzývá Komisi a členské státy, aby vyvíjely podstatně větší úsilí, pokud jde o opatření 
na zvýšení informovanosti o právech obětí diskriminace na základě pohlaví; zdůrazňuje, 
že je nezbytné, aby na posuzování stereotypů týkajících se práce žen a mužů a vlivu 
těchto stereotypů na hodnotu práce a nízkou mzdu spolupracovaly všechny zúčastněné 
subjekty, včetně sociálních partnerů a nevládních organizací;

18. zdůrazňuje, že jednou z novinek zavedených přepracovaným zněním směrnice je odkaz 
na sladění profesního, soukromého a rodinného života; vyzývá Komisi, aby po 
konzultaci s členskými státy a sociálními partnery vypracovala konkrétní opatření na 
zajištění větších práv v této oblasti;

Doporučení

19. připomíná, že členské státy vyzval, aby důsledně prováděly a vymáhaly přepracované 
znění směrnice 2006/54/ES s cílem povzbudit sociální partnery, aby hrály aktivnější 
úlohu při podpoře rovného zacházení, a to i prostřednictvím akčních plánů, které budou 
řešit veškeré neoprávněné rozdíly v odměňování žen a mužů, a konkrétních opatření 
a monitorování výsledků na úrovni společností a odvětví a na vnitrostátní úrovni 
a úrovni EU; 

20. vyzývá Komisi, aby na základě své zprávy o uplatňování přepracovaného znění 
směrnice a tohoto usnesení uvedenou směrnici přezkoumala, jak požadoval Parlament 
zejména ve svém usnesení ze dne 24. května 2012, které obsahuje konkrétní a jasná 
doporučení; 

21. zdůrazňuje skutečnost, že neutrální klasifikace a hodnocení práce tvoří spolu s platovou 
transparentností opatření, která jsou nezbytná pro podporu rovného zacházení; v této 
souvislosti vyzývá Komisi, aby tato opatření zahrnula do svého návrhu nové směrnice, 
která by měla nahradit uvedené přepracované znění směrnice; zdůrazňuje, že se 
základní evropskou svobodou – volným pohybem pracovníků – se slučuje pouze 
harmonizovaný přístup;

22. vyzývá Komisi, aby do nové směrnice zavedla sankce na úrovni EU, které by 
společnosti, jež byly shledány vinnými z porušení zásady rovného zacházení, vyloučily 
z výběrových řízení na zboží a služby financované z rozpočtu EU;

23. vyzývá členské státy, aby přijaly nezbytná opatření k zajištění toho, aby oběti 
nerovného zacházení a diskriminace měly nárok na přiměřené odškodnění v souladu 
s platnými právními ustanoveními; 

24. zdůrazňuje skutečnost, že ke skutečnému zlepšení situace žen na trhu práce povede 
pouze účinné uplatňování zásady rovného zacházení, a že je k tomu zapotřebí 
strategické spolupráce mezi různými aktéry na evropské a vnitrostátní úrovni a na 
úrovni odvětví a organizací; 

25. vyzývá Komisi, aby prozkoumala faktory vedoucí k rozdílům v důchodech a aby 
posoudila, zda je třeba přijmout konkrétní opatření na snížení tohoto rozdílu na úrovni 
EU a vnitrostátní úrovni, včetně prostřednictvím legislativních i nelegislativních 
opatření;
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26. vyzývá Komisi, aby vypracovala studii, která by srovnala situaci matek a žen bez dětí; 
zdůrazňuje, že cílem takové studie by mělo být objasnění postavení těchto žen na trhu 
práce, přičemž zvláštní pozornost by měla být věnována míře zaměstnanosti a rozdílům 
v odměňování, profesnímu rozvoji a důchodům;

27. zdůrazňuje, že doporučení pro jednotlivé země, která jsou vypracovávána v rámci 
evropského semestru, by měla zahrnovat cíle na snížení rozdílů v odměňování žen 
a mužů;

28. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Obecné připomínky

Rovné zacházení s muži a ženami v jejich zaměstnání a povolání je otázkou svobody 
a spravedlnosti. Jedná se neoddiskutovatelnou součást společenské smlouvy. Všechny ženy se 
mohou bez ohledu na svůj věk, vzdělání nebo společenské postavení ať už přímo, či nepřímo 
stát oběťmi diskriminace na pracovišti. Někdy je diskriminace tak nepatrná, že ji lze odhalit 
až zevrubnou analýzou relevantních statistických údajů.

Důsledky nerovnosti v oblasti zaměstnanosti nemohou být podceňovány. Tato nerovnost brzdí 
rozvoj potenciálu žen, a tím znemožňuje společnosti plně využít talentů, schopností 
a dovedností, které se jí nabízí. Rovné platové ohodnocení žen a mužů je tedy otázkou 
poctivosti a motivace. 

Současně ji lze chápat i jako rodinnou otázku. Blahobyt mnohých rodin v Evropě závisí právě 
na mzdách žen. Velká většina matek je aktivní na pracovním trhu a mnoho z nich podporuje 
své rodiny v roli jejich jediných nebo hlavních živitelů. Rozdíl v odměňování mezi oběma 
pohlavími má tedy vážný dopad na to, v jakých životních podmínkách jejich děti vyrůstají, 
jak jsou vyživovány a jaké životní příležitosti se jim nabízí. Zavedení účinné politiky 
zaměřené na vymazání rozdílu v platech mezi muži a ženami může zlepšit situaci mnoha 
rodin, zvláště pak těch, kde je jediným rodič, a těch, kde jsou rodiče 
s hůře placeným zaměstnáním. 

Zásada rovného zacházení a zásada nediskriminace jsou významnou součástí jak primárního 
práva EU od okamžiku přijetí Římské smlouvy v roce 1957 (nejnověji zakotveno v článku 
157 SFEU), tak judikatury Soudního dvora EU. Nicméně v průběhu posledního desetiletí míra 
rozdílu v odměňování žen a mužů vnímaná jako významný ukazatel nerovnosti mezi oběma 
pohlavími na pracovním trhu zůstala téměř stejná, ze 17,5 % v roce 2008 se snížila na 16,4 % 
v roce 2012.

Ve světle neměnnosti tohoto ukazatele se zpravodajka kloní k závěru, že současná směrnice 
2006/54/ES v přepracovaném znění již narazila na svá omezení a je třeba ji aktualizovat. 
Tento závěr se dále zakládá na předešlých postojích Evropského parlamentu, nejvíce pak na 
usnesení přijatého na základě zprávy z vlastního podnětu v rámci postupu 2011/2285(INI) 
o uplatňování zásady stejného odměňování žen a mužů za stejnou či rovnocennou práci 
s doporučeními Komisi (zpráva poslankyně Bauerové).   

Rozdíl v odměňování žen a mužů 

Rozdíl v odměňování žen a mužů (GPG – „Gender pay gap“) se vypočítává jako rozdíl mezi 
průměrnými hrubými hodinovými výdělky zaměstnanců z řad žen a mužů v procentuálním 
poměru k průměrným hrubým hodinovým výdělkům mužských zaměstnanců. Výsledná 
procentuální míra je významným ukazatelem nerovnosti mezi ženami a muži na pracovním 
trhu, jelikož výpočet zahrnuje jak zaměstnání na plný, tak na částečný úvazek (pro poslední 
zmíněný druh zaměstnání jsou typické nižší hodinové mzdy a zaměstnány jsou takto zejména 
ženy).
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Z definice je tento ukazatel citlivý na tři druhy odchylek, které jeho výklad omezují. Jedná se 
o: osobní prvky (např. vzdělání – pokud ženy s nižším vzděláním zůstanou mimo pracovní 
trh, GPG se sníží, ovšem pokud příjem potřebují a nechají se zaměstnat, GPG vzroste, jelikož 
zaměstnanci s vyšším vzděláním pobírají také vyšší mzdy), odvětvové prvky (např. velikost 
podniku – zaměstnanci ve velkých podnicích pobírají zpravidla vyšší mzdy než zaměstnanci 
v podnicích menších) a systémové prvky (např. minimální mzda – vyšší minimální mzda 
snižuje GPG, jelikož mnoho žen pracuje na hůře placených místech).

Z těchto důvodů je třeba porovnat celkový GPG s rozdíly zaznamenanými v určitých 
odvětvích. I když lze pozorovat podstatný rozdíl v příjmech mezi zaměstnanci s částečným 
a plným úvazkem, nemusí se nutně jednat o důsledek přímé diskriminace. Jedná se spíše 
o důsledek skutečnosti, že zaměstnání na částečný úvazek se více vyskytují v hůře placených 
odvětvích, jako je zdravotnictví nebo úklidové služby. Vnitřní srovnání hodinových mezd 
zaměstnanců s částečným úvazkem ukazuje, že rozdíl v odměňování mužů a žen je nižší než 
u zaměstnanců s plným úvazkem.

Za účelem snížení nerovnosti mezi ženami a muži vyjádřené GPG je třeba pojmenovat 
skrytou motivaci mnoha žen vybírat si zaměstnání s nižší tržní hodnotou bez ohledu na jejich 
vzdělání a dovednosti. 

Nevyváženost mezi prací a rodinou 

Ženy jsou hlavními pečovatelkami a tráví nepoměrně více času výkonem neplacené práce 
vedle zajišťování péče o své děti a další členy rodiny. Aby byly schopny tuto úlohu zastat, 
vybírají si často práci na částečný úvazek. Jsou také více zastoupeny v odvětvích 
a povoláních, která umožňují lepší vyváženost mezi prací a rodinným životem. To má za 
následek, že jsou ženy často zaměstnávány na hůře placených pozicích a ne na manažerských 
místech. Pokud se sečte placená a neplacená pracovní doba žen, pak je tato podstatně delší 
než ta, kterou sledujeme u mužů, i když tráví na pracovišti více hodin než ženy. 

Napětí mezi rodinným a profesním životem současně přispívá k odkladu zplození prvního 
dítěte a k nízké míře porodnosti ve většině členských států. Míra zaměstnanosti u žen 
s malými dětmi je stabilně nižší než u žen bez dětí. Podle odborné analýzy se rozdíly 
v odměňování navíc začnou projevovat poté, co se žena vrátí na trh práce po své první 
mateřské dovolené, prohlubují se při opakovaném přerušení profesní dráhy pod vlivem 
vnějších faktorů, jako je přerušení pracovní činnosti z důvodu péče o dítě a závislé členy 
rodiny, a mají sklon se s rostoucím věkem zvyšovat. 1

Kvůli obdobím, kdy jsou na mateřské dovolené a dovolené spojené s rodinnými záležitostmi, 
dochází u žen k přerušení odborné praxe, což také přispívá k růstu GPG. Přímý dopad 
takových období zahrnuje ztrátu výdělku a jeho nahrazení dávkami v mateřství, které jsou 
v mnoha členských státech doprovázeny během této doby rovněž nižšími příspěvky na 
sociální zabezpečení. Toto je také důvod, proč je rozdíl v odměňování mezi mladými 
zaměstnanci nejnižší a roste až s věkem v důsledku přerušování profesní dráhy, jak bylo 

1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. května 2012 obsahující doporučení 
Komisi k uplatňování zásady stejného odměňování žen a mužů za 
stejnou či rovnocennou práci (2011/2285(INI)
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popsáno výše.  

Neschopnost nabídnout ženám praktická řešení, díky nimž by mohly lépe vyvážit své 
pracovní a rodinné povinnosti, je hlavním činitelem přispívajícím k horizontální/odvětvové 
a vertikální/zaměstnanecké segregaci na pracovním trhu. 

V důsledku toho pracují ženy často v odvětvích, kde jsou jim nabízeny nižší hodinové mzdy, 
jako je např. zdravotnictví, vzdělávání či veřejná správa, než v odvětvích s vyšším 
zastoupením mužů. Vedle toho se ženy potýkají s vertikální či zaměstnaneckou segregací, což 
je následek připisování rolí na základě předsudků ve společnosti ovládané muži: často je 
nacházíme na místech administrativních asistentek, prodavaček či na pozicích pro nízko 
kvalifikovanou nebo nekvalifikovanou pracovní sílu. 

Zpravodajka zdůrazňuje potřebu vzít do úvahy spojitost mezi specifickou rolí žen jako 
pečovatelek o děti a jejich ochotou přijímat nerovné zacházení na pracovním trhu. Z tohoto 
důvodu důrazně navrhuje, aby se v předpisech zaměřených na tvorbu optimálních podmínek 
pro vyvážení pracovních a rodinných záležitostí zohlednil význam neplacené práce žen jako 
pečovatelek a patřičně uznala hodnota této neplacené práce.

V souvislosti s tím se může jevit jako potřebné změnit metodu výpočtu GPG tak, aby se z  
něho vyloučily ženy s jedním či více dětmi. GPG by tak pouze odrážel opravdový rozdíl v  
příjmech z důvodu diskriminace. Současně by srovnání míry nerovnosti v příjmech podle 
nynějších výpočtů a čisté míry GPG založené na této nové metodě mohlo být využito jako 
základ pro odhad toho, co všechno společnost ženám za jejich neplacenou práci v roli 
pečovatelek dluží.

Diskriminace v systému důchodového zabezpečení

Rozdíly v příjmech žen a mužů se po odchodu do důchodu zvyšují. Podle dostupných statistik 
ženy pobírají v EU průměrně o 39 % nižší důchody než muži. Tento vývoj odráží kariérní 
nevýhody, které se projeví při srovnání zaměstnaneckého penzijního pojištění. V průměru 
jsou rozdíly ve starobních důchodech podstatně vyšší než rozdíly v platech. To je zapříčiněno 
vyšším podílem žen, které pracují na částečný úvazek, za nižší hodinovou mzdu a jsou méně 
let v pracovním poměru. V některých státech dosáhla míra rozdílu ve starobních důchodech 
dvojnásobku v porovnání s mírou rozdílu v platech. Z toho plynoucí nerovnost může dále růst 
z důvodu zhoršující se demografické situace v členských státech. To může průběžně 
financované důchodové systémy dostat pod rostoucí tlak a soukromé penzijní fondy, které 
spravují úspory vypočtené jako procentuální část z obdržené mzdy, se tak stanou hlavním 
zdrojem příjmů občanů v důchodovém věku. 

V očích zpravodajky je nerovnost ve starobních důchodech jen dalším rozměrem nerovnosti 
v  platech mezi oběma pohlavími. Jako taková je diskriminační, a mělo by se proto přistoupit 
k jejímu odstranění.

Koncept rovnocenné práce

Zatímco je spojitost mezi přetrvávající nepřímou diskriminací žen na pracovním trhu 
a zvláštním postavením ženy jako potenciální či skutečné matky nebo rodičky jasná, definice 
práce stejné hodnoty nebo jakákoli jasná hodnotící kritéria pro srovnání různých zaměstnání 
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chybí, což představuje další velkou překážku při vytváření spravedlivého pracovního trhu 
založeného na rovném zacházení se ženami a muži.

Podle bodu odůvodnění 9 přepracovaného znění směrnice „by mělo být za účelem ověření 
toho, zda pracovníci vykonávají stejnou nebo rovnocennou práci, určeno, zda lze s ohledem 
na řadu faktorů včetně povahy práce, odborného vzdělání a pracovních podmínek považovat 
situaci pracovníků za srovnatelnou“. 

Do této chvíle zavedlo do své legislativy definici tohoto konceptu 12 členských států. Ve 
většině z těchto případů se zakládá na čtyřech hlavních prvcích uvedených v příloze I 
pracovního dokumentu útvarů Komise přiloženého ke zprávě o uplatňování směrnice 
2006/54/ES: schopnost, nasazení, odpovědnost a pracovní podmínky. Zpravodajka navrhuje, 
aby byl koncept rovnocenné práce či práce stejné hodnoty zaveden ve všech členských státech 
jako závazný požadavek, což by byl významný příspěvek k základní evropské svobodě – 
svobodnému pohybu pracovníků.

Platová transparentnost

Zavedení opatření týkajících se transparentnosti mezd je dalším důležitým krokem 
k vybudování pracovního trhu založeného na rovnosti žen a mužů. Zpravodajka je 
přesvědčena, že povinné zavedení tohoto nástroje založeného na celoevropské definici by 
mělo kladný účinek, jelikož by se tak na jedné straně zlepšilo povědomí zaměstnanců 
o existující nerovnosti v odměňování a poskytovaných výhodách a na straně druhé by se tak 
poskytl v případech diskriminace obětem nástroj pro zahájení soudního řízení.

Přístup ke spravedlnosti

Na základě pozorování uplatňování přepracovaného znění směrnice lze tvrdit, že možnosti 
přístupu obětí diskriminace ke spravedlnosti se napříč členskými státy podstatně různí. Pro 
překonání hlavní překážky, které musí oběti ve většině členských států čelit, zpravodajka 
zdůrazňuje nutnost bezplatné právní pomoci. Tu by jim mohly poskytnout orgány pro rovné 
zacházení, odbory či nevládní organizace. 

Zlepšení přístupu ke spravedlnosti je také předpokladem pro uplatnění kompenzačních 
a sankčních ustanovení uvedených v přepracovaném znění směrnice. Zatímco přiznáním 
odškodného by bylo možné zjednat pro oběti odpovídající nápravu ze strany soudů, sankce 
a postihy by mohly zaměstnavatele negativně motivovat, aby předcházeli jakékoli formě 
chování, kterou by bylo možné vykládat jako diskriminační. Sankce navrhované 
zpravodajkou by měly být v souladu se zásadou subsidiarity ukládány zvláště na úrovni EU 
a měly by se odrážet ve výběru společností při výběrových řízeních na zboží a služby 
placených z rozpočtu EU.


