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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Evropská komise se domnívá, že tento návrh směrnice odpovídá nutnosti uplatňovat širší 

přístup v otázce rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a zároveň zohlednit vývoj 

společnosti v posledních letech. 

Cílem návrhu je řešit nedostatečné zastoupení žen na trhu práce a podporovat jejich kariérní 

postup prostřednictvím lepších podmínek pro to, aby mohly sladit své pracovní a rodinné 

povinnosti. Za tímto účelem návrh stanovuje minimální kritéria pro zajištění nezbytné 

rovnosti mezi ženami a muži, pokud jde o příležitosti na trhu práce a zacházení na pracovišti. 

Návrh mimo jiné podporuje zákaz diskriminace a rovnost žen a mužů tím, že přizpůsobuje 

a modernizuje právní rámec EU. 

Osoby zaměstnané v EU se smlouvou na částečný pracovní úvazek jsou převážně ženy (32 % 

žen ve srovnání s 8 % mužů), a to proto, že obtížně slaďují svůj pracovní a soukromý život. 

V mnoha případech se to samozřejmě projevuje také velmi výraznými rozdíly v odměňování 

a důchodech mezi muži a ženami. Současný právní rámec na úrovni EU a členských států 

poskytuje omezenou úpravu pro to, aby muži sdíleli pečovatelské povinnosti se ženami 

rovným dílem. Je skutečně naléhavě nutné tyto nedostatky napravit. Zpravodajka plně sdílí 

specifické cíle návrhu směrnice, které směřují zejména ke zlepšení přístupu k opatřením 

umožňujícím sladit pracovní a soukromý život a také ke zvýšenému využívání pracovního 

volna z rodinných důvodů a pružného uspořádání pracovní doby ze strany mužů. Pokud jde 

o tento poslední bod, je rozhodující otázkou výše odměňování při rodičovské dovolené, aby 

si tuto dovolenou rovnocenně vybírali muži i ženy. V současnosti tomu tak zdaleka není 

vzhledem ke směšným částkám, které se na odměňování při rodičovské dovolené poskytují. 

Návrh Komise sladit úroveň odměňování s výší nemocenské představuje pokrok v této věci. 

Musíme mít stále na paměti ochranu dítěte, která musí být hlavním záměrem. Zpravodajka 

nepochybuje o tom, že nejlepším zájmem dítěte je, aby bylo vychováno v láskyplném 

prostředí a s vyváženou přítomností obou rodičů. Zpravodajka proto považuje za nezbytné, 

aby měli muži a ženy možnost rovnocenně sdílet povinnost živitele rodiny. To je možné, 

pokud budou odstraněny nerovnosti mezi muži a ženami v placeném či neplaceném 

zaměstnání a bude se prosazovat vyvážené rozdělení odpovědnosti a péče o děti a rodinné 

příslušníky, kteří potřebují podporu. 

Nelze však opomíjet potřeby a omezení zaměstnavatelů, zejména pokud jde o velmi malý 

podnik se dvěma nebo třemi zaměstnanci. Rodičovská dovolená může totiž pro takový podnik 

znamenat skutečné ohrožení. Zpravodajka by v tomto ohledu chtěla lépe zajistit ochranu 

zaměstnavatelů, ale také zabránit zneužívání, pokud jde o nepřítomnost na pracovišti 

z naléhavých rodinných důvodů. V tomto ohledu je zásadní předkládat příslušné doklady 

a je nezbytné podřídit právo na rodičovskou dovolenou odpracované době práce nebo trvání 

pracovního poměru, přičemž by neměly být delší než devět měsíců. Musí být také řádně 

definována pečovatelská dovolená, aby se zaměstnavatel chránil před jakýmkoli zneužitím 

práva. Zároveň je zásadní umožnit pracovníkům, kteří se chtějí starat o blízkého člověka, aby 

dosáhli lepší rovnováhy svého soukromého a pracovního života, a zejména zabránit tomu, aby 

definitivně opustili trh práce. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 
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Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný 

výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Rovnost žen a mužů je základní 

zásadou Unie. Podle článku 3 Smlouvy 

o Evropské unii je podpora rovnosti žen 

a mužů jedním z cílů Unie. Podobně článek 

23 Listiny základních práv Evropské unie 

vyžaduje zajištění rovnosti žen a mužů ve 

všech oblastech včetně zaměstnání, práce 

a odměny za práci. 

(2) Rovnost žen a mužů je základní 

zásadou Unie. Podle článku 3 Smlouvy 

o Evropské unii je podpora rovnosti žen 

a mužů jedním z cílů Unie. Podobně článek 

23 Listiny základních práv Evropské unie 

vyžaduje zajištění rovnosti žen a mužů ve 

všech oblastech včetně zaměstnání, práce 

a odměny za práci. Tato směrnice přispívá 

k uvedeným cílům tím, že odstraňuje 

rozdíly, posiluje rovnost žen a mužů, 

podporuje vysokou míru zaměstnanosti, 

upevňuje sociální rozměr Unie a 

podporuje další sbližování členských 

států, pokud jde o sociální výhody. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Článek 33 Listiny základních práv 

Evropské unie stanoví právo na ochranu 

před propuštěním z důvodu spojeného 

s mateřstvím a právo na placenou 

mateřskou dovolenou a na rodičovskou 

dovolenou po narození nebo osvojení dítěte 

v zájmu zachování souladu mezi rodinným 

a pracovním životem. 

(3) Článek 33 Listiny základních práv 

Evropské unie (dále jen „Listina“) stanoví 

právní, hospodářskou a sociální ochranu 

rodiny, právo na ochranu před propuštěním 

z důvodu spojeného s mateřstvím a právo 

na placenou mateřskou dovolenou a na 

rodičovskou dovolenou po narození nebo 

osvojení dítěte v zájmu zachování souladu 

mezi rodinným a pracovním životem. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Osoby se zdravotním postižením by 

měly mít právo na podporu příjmu, která 

jim zajistí důstojný život, na služby, které 

jim umožní účast na trhu práce a ve 

společnosti, a na pracovní prostředí 

uzpůsobené jejich potřebám. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4b) Rovnost zacházení a příležitostí 

pro ženy a muže by měla být zajištěna 

a podporována ve všech oblastech, včetně 

účasti na trhu práce, podmínek 

zaměstnání a kariérního postupu. Ženy 

a muži mají právo na stejnou odměnu za 

rovnocennou práci. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Politiky týkající se rovnováhy mezi 

pracovním a soukromým životem by měly 

přispět k dosažení rovnosti žen a mužů tím, 

že podpoří účast žen na trhu práce, 

usnadní mužům sdílet s ženami 

pečovatelské povinnosti na rovnoprávném 

základě a odstraní rozdíly mezi ženami 

a muži v oblasti příjmů a odměny. Tyto 

politiky by měly zohlednit demografické 

změny včetně dopadů stárnutí populace. 

(5) Politiky týkající se rovnováhy mezi 

pracovním a soukromým životem by měly 

přispět k dosažení rovnosti žen a mužů tím, 

že podpoří účast žen na trhu práce, podpoří 

účast a úlohu mužů v rodinném životě, 

v souladu s článkem 24 Listiny základních 

práv, který stanoví, že každé dítě má právo 

udržovat pravidelné osobní vztahy a přímý 

styk s oběma rodiči, ledaže by to bylo 

v rozporu s jeho zájmy, a to ve prospěch 

rovného rozdělení výchovných 
a pečovatelských povinností vůči dětem, 

což přispěje k odstranění rozdílů mezi 

ženami a muži v oblasti příjmů, odměny 

a důchodů. Tyto politiky by měly 

zohlednit demografické změny včetně 
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dopadů stárnutí populace. V této 

souvislosti by podpora větší rovnováhy 

mezi soukromým a pracovním životem 

mohla představovat významný podnět ke 

zvýšení porodnosti. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Na základě údajů z října 2017 

(statistiky Evropské komise) činila míra 

zaměstnanosti mužů v Unii 71,9 %, avšak 

míra zaměstnanosti žen 61,4 %, bez 

ohledu na vyšší úroveň vzdělání žen. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Rovnováha mezi pracovním 

a soukromým životem však pro mnoho 

rodičů a pracovníků s pečovatelskými 

povinnostmi zůstává značným problémem, 

který má negativní dopad na zaměstnanost 

žen. Významným faktorem přispívajícím 

k nedostatečnému zastoupení žen na trhu 

práce je obtížné dosažení rovnováhy mezi 

pracovními a rodinnými povinnostmi. 

Když mají děti, pracují ženy obvykle méně 

hodin v placeném zaměstnání a tráví více 

času plněním neplacených pečovatelských 

povinností. Ukázalo se, že zaměstnanost 

žen je negativně ovlivněna také tehdy, 

mají-li nemocného nebo závislého 

rodinného příslušníka, což některé ženy 

vede k tomu, že odejdou z trhu práce 

úplně. 

(7) Vznik domácnosti s dvěma 

výdělečně činnými osobami vedl 

k intenzifikaci práce a k většímu tlaku 

i požadavkům na rovnováhu mezi 

pracovním a soukromým životem. 

V důsledku toho je rovnováha mezi 

pracovním a soukromým životem pro 

mnoho rodičů a pracovníků 

s pečovatelskými povinnostmi stále 

značným problémem, který má negativní 

dopad na zaměstnanost žen. Významným 

faktorem přispívajícím k nedostatečnému 

zastoupení žen na trhu práce je obtížné 

dosažení rovnováhy mezi pracovními 

a rodinnými povinnostmi. Když mají děti, 

starší závislé osoby nebo blízké rodinné 

příslušníky se zneschopňujícími 

chronickými chorobami, jsou ženy nuceny 

pracovat méně hodin v placeném 

zaměstnání a tráví více času plněním 

neplacených pečovatelských povinností. 
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To výrazně přispívá k rozdílu 

v odměňování žen a mužů, který 

v některých členských státech dosahuje až 

28 %, kumuluje se během pracovního 

života a projeví se v rozdílu ve výši 

důchodů žen a mužů, který v Unii činí 

průměrně 40 % a vede k vyššímu riziku 

chudoby a sociálního vyloučení u žen. 
Ukázalo se, že zaměstnanost žen je 

negativně ovlivněna také tehdy, mají-

li nemocného nebo závislého rodinného 

příslušníka, což některé ženy vede k tomu, 

že odejdou z trhu práce částečně nebo 

úplně. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Podle údajů Eurofoundu opustily 

více než tři miliony lidí práci na plný 

úvazek, neboť nemají k dispozici zařízení 

péče o děti nebo o závislé rodinné 

příslušníky. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7b) Děti by měly mít právo na cenově 

dostupné a kvalitní předškolní vzdělávání 

a péči. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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(8) Současný právní rámec Unie nabízí 

omezené pobídky motivující muže 

k převzetí rovného dílu pečovatelských 

povinností. Skutečnost, že v mnoha 

členských státech placená otcovská 

a rodičovská dovolená chybí, přispívá k 

tomu, že otcové těchto dovolených málo 

využívají. Koncepce politik týkajících se 

rovnováhy mezi pracovním a soukromým 

životem žen a mužů není vyvážená, což 

posiluje genderové rozdíly v oblasti 

pracovních a pečovatelských povinností. 

Naopak se ukázalo, že využívání opatření 

zaměřujících se na rovnováhu mezi 

pracovním a soukromým životem, jako je 

dovolená nebo pružné uspořádání pracovní 

doby, ze strany otců má pozitivní dopad na 

snížení relativního množství neplacené 

práce v rodině, kterou vykonávají ženy, a 

těm zůstává více času na placené 

zaměstnání. 

(8) Současný právní rámec Unie nabízí 

omezené pobídky motivující muže 

k převzetí rovného dílu pečovatelských 

povinností. Neexistují žádná 

harmonizovaná unijní pravidla 

pro otcovskou dovolenou nebo dovolenou 

za účelem péče o nemocného nebo 

závislého rodinného příslušníka, 

s výjimkou nepřítomnosti z důvodů vyšší 

moci. Skutečnost, že v mnoha členských 

státech placená otcovská a rodičovská 

dovolená chybí, přispívá k tomu, že otcové 

těchto dovolených málo využívají. 

Koncepce politik týkajících se rovnováhy 

mezi pracovním a soukromým životem žen 

a mužů není vyvážená ani dostatečná, což, 

zpomaluje růst, odsouvá stranou cíle 

sociálního začlenění, vystavuje ženy 

většímu riziku chudoby, především 

v pokročilém věku, a posiluje genderové 

rozdíly v oblasti pracovních 

a pečovatelských povinností. Naopak se 

ukázalo, že využívání opatření 

zaměřujících se na rovnováhu mezi 

pracovním a soukromým životem, jako je 

dovolená, dostatečné pobídky k tomu, aby 

sami tuto dovolenou využívali, nebo 

pružné uspořádání pracovní doby, ze strany 

otců má pozitivní dopad na snížení 

relativního množství neplacené práce 

v rodině, kterou vykonávají ženy, a těm 

zůstává více času na placené zaměstnání 

a na jejich sociální, ekonomickou a 

pracovní emancipaci. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) Rodiče a další osoby 

s pečovatelskými povinnostmi by měli mít 

právo na vhodnou dovolenou, pružné 

uspořádání pracovní doby a přístup 

k pečovatelským službám. Ženy a muži by 

měli mít rovný přístup k mimořádnému 
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volnu, aby mohli plnit své pečovatelské 

povinnosti, a měli by být vybízeni k jeho 

vyváženému využívání. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Je důležité sladit pracovní, 

soukromý a rodinný život prostřednictvím 

širokého přístupu, který zahrne kroky 

legislativní a nelegislativní povahy, včetně 

účinných pobídek a opatření, jako jsou 

například daňové úlevy na péči o děti a na 

pomoc osobám, které potřebují péči. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9b) Při tvorbě a provádění 

hospodářské politiky, politiky 

zaměstnanosti a sociální politiky 

v souladu s vnitrostátními zvyklostmi by 

měli být konzultováni sociální partneři. 

Měli by být podporováni ve sjednávání 

a uzavírání kolektivních smluv 

v záležitostech, které se jich týkají, 

přičemž je třeba uznávat jejich 

samostatnost a právo na kolektivní akce. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Je vhodné zrušit a nahradit směrnici 

2010/18/EU, která v současnosti upravuje 

(10) Je vhodné zrušit a nahradit směrnici 

2010/18/EU, která v současnosti upravuje 
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rodičovskou dovolenou tím, že provádí 

rámcovou smlouvu uzavřenou mezi 

sociálními partnery. Tato směrnice vychází 

zejména z pravidel stanovených ve 

směrnici 2010/18/EU a doplňuje je tím, že 

posiluje stávající práva a zavádí práva 

nová. 

rodičovskou dovolenou tím, že provádí 

rámcovou smlouvu uzavřenou mezi 

sociálními partnery. Tato směrnice vychází 

zejména z pravidel stanovených ve 

směrnici 2010/18/EU a doplňuje je tím, že 

posiluje stávající práva a zavádí práva 

nová. Nic v navrhované směrnici by 

nemělo být vykládáno jako omezení práv 

dříve platných podle této směrnice.  

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Tato směrnice stanoví minimální 

požadavky vztahující se k otcovské, 

rodičovské a pečovatelské dovolené a k 

pružnému uspořádání pracovní doby rodičů 

a pracovníků s pečovatelskými 

povinnostmi. Tím, že rodičům a pečujícím 

osobám usnadní sladění pracovního 

a rodinného života, by tato směrnice měla 

přispět k naplňování cílů vyplývajících ze 

Smlouvy v oblasti rovnosti příležitostí 

mezi muži a ženami na trhu práce a 

rovného zacházení na pracovišti a podpory 

vysoké míry zaměstnanosti v Unii. 

(11) Tato směrnice stanoví minimální 

požadavky vztahující se k otcovské, 

rodičovské a pečovatelské dovolené 

a k pružnému uspořádání pracovní doby 

rodičů a pracovníků s pečovatelskými 

povinnostmi, přičemž respektuje 

vnitrostátní předpisy týkající se dovolené 

a pružného uspořádání pracovní doby, 

které splňují požadavky této směrnice, 

a umožňuje, aby členské státy a sociální 

partneři stanovili v této oblasti zvláštní 

předpisy. Směrnice plně respektuje 

svobodu pracovníků a rodin organizovat 

si svůj život a jejich preference 

a neuvaluje na ně povinnost ustanovení 

směrnice využít. Dosažením širokého 

manévrovacího prostoru pro rozhodování 

na individuální a celostátní úrovni, tím, že 

rodičům a pečujícím osobám usnadní 

sladění pracovního a rodinného života, by 

tato směrnice měla přispět k naplňování 

cílů vyplývajících ze Smlouvy v oblasti 

rovnosti příležitostí mezi muži a ženami na 

trhu práce a rovného zacházení na 

pracovišti a podpory vysoké míry 

zaměstnanosti v Unii a také důstojné 

životní úrovně pro pracovníky a jejich 

rodiny. 

 

Pozměňovací návrh  16 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Tato směrnice by se měla vztahovat 

na všechny pracovníky, kteří mají pracovní 

smlouvu nebo jsou v jiném 

pracovněprávním vztahu. Jak tomu je v 

současnosti podle ustanovení 2 bodu 3 

přílohy směrnice 2010/18/EU, měly by být 

zahrnuty pracovní smlouvy nebo 

pracovněprávní vztahy pracovníků na 

částečný pracovní úvazek, pracovníků se 

smlouvou na dobu určitou nebo osob, které 

uzavřely pracovní smlouvu nebo jsou v 

pracovněprávním vztahu s agenturou práce. 

(12) Tato směrnice by se měla vztahovat 

na všechny pracovníky, kteří mají pracovní 

smlouvu nebo jsou v jiném 

pracovněprávním vztahu. Jak tomu je 

v současnosti podle ustanovení 2 bodu 3 

přílohy směrnice 2010/18/EU, měly by být 

zahrnuty pracovní smlouvy nebo 

pracovněprávní vztahy pracovníků na 

částečný pracovní úvazek, pracovníků se 

smlouvou na dobu určitou nebo neurčitou 

nebo osob, které uzavřely pracovní 

smlouvu nebo jsou v pracovněprávním 

vztahu s agenturou práce. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) Směrnice uděluje prioritu zajištění 

řádné rovnováhy mezi pracovním 

a soukromým životem, aniž by zaváděla 

nejisté nebo atypické pracovní podmínky. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12b) Cílem směrnice je zlepšit a posílit 

ustanovení týkající se přípustnosti 

a regulační jistoty pro poskytování 

rodičovské dovolené tomu, kdo má děti se 

zdravotním postižením nebo 

s dlouhodobým vážným onemocněním, 

především s cílem vyloučit svévolné 

zacházení, pokud jde o poskytování 

dovolené pro příslušné věkové skupiny, 



 

PE606.271v03-00 12/28 AD\1153958CS.docx 

CS 

která překračuje rámec současné úpravy, 

a zavedení poukázek nebo zvláštních 

příspěvků za účelem hrazení nákladů za 

služby péče o děti. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Na podporu rovnoměrnějšího 

rozdělení pečovatelských povinností mezi 

ženami a muži by mělo být pro otce 

zavedeno právo na otcovskou dovolenou, 

kterou by čerpali u příležitosti narození 

dítěte. Za účelem zohlednění rozdílů mezi 

členskými státy by se právo na otcovskou 

dovolenou mělo uplatnit bez ohledu na 

manželský nebo rodinný stav podle 

vymezení ve vnitrostátních právních 

předpisech. 

(13) Na podporu rovnoměrnějšího 

rozdělení pečovatelských povinností mezi 

ženami a muži by mělo být pro druhého 

rodiče zavedeno právo na otcovskou 

dovolenou, kterou by na základě žádosti 

čerpali u příležitosti narození nebo 

osvojení dítěte. Za účelem zohlednění 

rozdílů mezi členskými státy by se právo 

na otcovskou dovolenou mělo uplatnit bez 

ohledu na manželský nebo rodinný stav 

podle vymezení ve vnitrostátních právních 

předpisech bez ohledu na dobu trvání 

pracovního poměru nebo povahu 

pracovní smlouvy. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Jelikož většina otců právo na 

rodičovskou dovolenou nevyužívá nebo 

značnou část svého nároku na dovolenou 

přenáší na matky, prodlužuje tato směrnice 

za účelem motivování druhého rodiče k 

čerpání rodičovské dovolené při 

současném zachování práva každého 

rodiče na alespoň čtyři měsíce rodičovské 

dovolené, které v současnosti stanoví 

směrnice 2010/18/EU, dobu rodičovské 

dovolené, kterou nelze přenést z jednoho 

rodiče na druhého, z jednoho měsíce na 

čtyři. 

(14) Jelikož většina otců právo na 

rodičovskou dovolenou nevyužívá nebo 

značnou část svého nároku na dovolenou 

přenáší na matky, prodlužuje tato směrnice 

za účelem pěstování brzkého blízkého 

vztahu s dítětem a motivování druhého 

rodiče k čerpání rodičovské dovolené při 

současném zachování práva každého 

rodiče na alespoň čtyři měsíce rodičovské 

dovolené, které v současnosti stanoví 

směrnice 2010/18/EU, dobu rodičovské 

dovolené, kterou nelze přenést z jednoho 

rodiče na druhého, z jednoho měsíce na 
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čtyři. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Aby rodiče měli větší možnost 

využít rodičovskou dovolenou, jak jejich 

děti vyrůstají, mělo by být právo na 

rodičovskou dovolenou přiznáno až do 

doby, kdy je dítěti nejméně dvanáct let. 

Členské státy by měly mít možnost určit 

lhůtu pro oznámení, jež má dát 

zaměstnavateli pracovník, když žádá o 

rodičovskou dovolenou, a rozhodnout, zda 

lze právo na rodičovskou dovolenou 

podmínit splněním podmínky určité doby 

trvání pracovního poměru. S ohledem na 

rostoucí rozmanitost smluvních ujednání 

by se pro účely výpočtu doby trvání 

pracovního poměru měl zohlednit souhrn 

po sobě jdoucích smluv na dobu určitou 

u téhož zaměstnavatele. Za účelem 

nalezení rovnováhy mezi potřebami 

pracovníků a potřebami zaměstnavatelů by 

členské státy měly mít také možnost 

rozhodnout, zda stanoví, že zaměstnavatel 

může být za určitých okolností oprávněn k 

odkladu poskytnutí rodičovské dovolené. 

V těchto případech by měl zaměstnavatel 

poskytnout odůvodnění odkladu. 

Vzhledem k tomu, že flexibilita zvyšuje 

pravděpodobnost, že druhý rodič, zejména 

otec, svého nároku na tuto dovolenou 

využije, měli by mít pracovníci možnost 

žádat o čerpání rodičovské dovolené na 

celou pracovní dobu nebo na část pracovní 

doby nebo v jiných pružných formách. 

Mělo by být na zaměstnavateli, zda 

takovou žádost o rodičovskou dovolenou v 

jiných pružných formách než na celou 

pracovní dobu přijme. Členské státy by 

měly také posoudit, zda by podmínky a 

podrobná pravidla pro rodičovskou 

dovolenou měly být přizpůsobeny 

(15) Aby rodiče měli větší možnost 

využít rodičovskou dovolenou, jak jejich 

děti vyrůstají, mělo by být právo na 

rodičovskou dovolenou přiznáno až do 

doby, kdy je dítěti nejméně třináct let. 

Členské státy by měly mít možnost určit 

lhůtu pro oznámení, jež má dát 

zaměstnavateli pracovník, když žádá 

o rodičovskou dovolenou. Za účelem 

nalezení rovnováhy mezi potřebami 

pracovníků a potřebami zaměstnavatelů by 

členské státy měly mít také možnost 

rozhodnout, zda stanoví, že zaměstnavatel 

může být za určitých okolností oprávněn 

k odkladu poskytnutí rodičovské dovolené. 

V těchto případech by měl zaměstnavatel 

poskytnout písemné odůvodnění odkladu. 

Vzhledem k tomu, že flexibilita zvyšuje 

pravděpodobnost, že druhý rodič, zejména 

otec, svého nároku na tuto dovolenou 

využije, měli by mít pracovníci možnost 

žádat o čerpání rodičovské dovolené na 

celou pracovní dobu nebo na část pracovní 

doby nebo v jiných pružných formách. 

Mělo by být na zaměstnavateli, zda 

takovou žádost o rodičovskou dovolenou 

v jiných pružných formách než na celou 

pracovní dobu přijme. Členské státy by 

měly také posoudit, zda by podmínky 

a podrobná pravidla pro rodičovskou 

dovolenou měly být přizpůsobeny 

specifickým potřebám zvláště 

znevýhodněných rodičů. 
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specifickým potřebám zvláště 

znevýhodněných rodičů. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Pro usnadnění návratu do práce po 

rodičovské dovolené by pracovníci 

i zaměstnavatelé měli být podporováni v 

tom, aby v průběhu dovolené udržovali 

kontakty, a mohou činit jakákoli opatření 

vedoucí k vhodnému opětovnému zapojení 

do práce po ukončení dovolené, o kterých 

mezi sebou rozhodnou dotčené strany 

s přihlédnutím k vnitrostátním právním 

předpisům, kolektivním smlouvám a 

zvyklostem. 

(16) Pro usnadnění návratu do práce po 

rodičovské dovolené by pracovníci 

i zaměstnavatelé měli činit opatření 

vedoucí k vhodnému opětovnému zapojení 

do práce po ukončení dovolené, o kterých 

mezi sebou rozhodnou dotčené strany 

s přihlédnutím k vnitrostátním právním 

předpisům, kolektivním smlouvám 

a zvyklostem. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Kromě práva na pečovatelskou 

dovolenou stanoveného v této směrnici by 

všichni pracovníci za podmínek 

stanovených členskými státy měli mít 

i nadále právo čerpat pracovní volno 

z důvodů vyšší moci v důsledku 

naléhavých a neočekávaných rodinných 

důvodů, jak v současnosti stanoví směrnice 

2010/18/EU. 

(18) Kromě práva na pečovatelskou 

dovolenou stanoveného v této směrnici by 

všichni pracovníci za podmínek 

stanovených členskými státy měli mít 

i nadále právo čerpat pracovní volno 

v důsledku naléhavých a neočekávaných 

rodinných důvodů, jak v současnosti 

stanoví směrnice 2010/18/EU. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 19 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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(19) Aby se zvýšily pobídky pro 

pracovníky s dětmi a pečovatelskými 

povinnostmi, zejména muže, k čerpání dob 

dovolených stanovených v této směrnici, 

měli by mít tito pracovníci během 

dovolené právo na přiměřený příspěvek. 

Výše tohoto příspěvku by měla být alespoň 

rovnocenná částce, kterou by dotčený 

pracovník obdržel v případě pracovní 

neschopnosti. Členské státy by měly 

zohlednit důležitost kontinuity nároků na 

sociální zabezpečení, včetně zdravotní 

péče. 

(19) Aby se zvýšily pobídky pro 

pracovníky s dětmi a pečovatelskými 

povinnostmi, zejména muže, k čerpání dob 

dovolených stanovených v této směrnici, 

měli by mít tito pracovníci během 

dovolené právo na přiměřený příspěvek. 

Výše tohoto příspěvku by měla být 

přiměřená a neměla by být nižší, než 

částka, kterou by dotčený pracovník 

obdržel v případě pracovní neschopnosti. 

Členské státy by měly zohlednit důležitost 

kontinuity nároků na sociální zabezpečení, 

včetně zdravotní péče. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Aby byli pracující rodiče a pečující 

osoby motivováni k setrvání v zaměstnání, 

měli by mít tito pracovníci možnost 

přizpůsobit svůj pracovní rozvrh svým 

osobním potřebám a preferencím. Pracující 

rodiče a pečující osoby by tedy měli mít 

možnost požádat za účelem péče o pružné 

uspořádání pracovní doby, čímž je míněna 

možnost pracovníků upravit si rozvržení 

pracovní doby, včetně využívání práce na 

dálku, pružné pracovní doby nebo zkrácení 

pracovní doby. Aby byly zohledněny 

potřeby pracovníků a zaměstnavatelů, měly 

by mít členské státy možnost omezit trvání 

pružného uspořádání pracovní doby, 

včetně zkrácení pracovní doby. Ačkoli se 

prokázala užitečnost částečných 

pracovních úvazků v tom, že některým 

ženám umožňují zůstat na trhu práce po 

narození dětí, dlouhé trvání zkráceného 

pracovního úvazku může vést k nižším 

příspěvkům na sociální zabezpečení, což se 

projeví nižším nebo neexistujícím nárokem 

na důchod. Konečné rozhodnutí, zda bude 

žádost pracovníka o pružné uspořádání 

pracovní doby schválena, by mělo být 

ponecháno na zaměstnavateli. Konkrétní 

(21) Aby byli pracující rodiče a pečující 

osoby motivováni k setrvání v zaměstnání, 

měli by jim zaměstnavatelé poskytnout 

možnost přizpůsobit svůj pracovní rozvrh 

svým osobním potřebám a preferencím. 

Aniž by tohoto práva zneužívali, měli by 

pracující rodiče a pečující osoby mít 

možnost požádat za účelem péče o pružné 

uspořádání pracovní doby, čímž je míněna 

možnost pracovníků upravit si rozvržení 

pracovní doby, včetně využívání práce na 

dálku, pružné pracovní doby nebo zkrácení 

pracovní doby. Aby byly zohledněny 

potřeby pracovníků a zaměstnavatelů a aby 

byla zajištěna jejich řádná vyváženost, 

měly by mít členské státy možnost omezit 

trvání práce na částečný úvazek a 

upřednostnit jiné formy pružného 

uspořádání pracovní doby. Ačkoli se 

skutečně prokázala užitečnost částečných 

pracovních úvazků v tom, že některým 

ženám umožňují zůstat na trhu práce po 

narození dětí nebo s jinými rodinnými 

povinnostmi, dlouhé trvání zkráceného 

pracovního úvazku může vést k nižším 

příspěvkům na sociální zabezpečení, což se 

projeví nižším nebo neexistujícím nárokem 
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okolnosti, z nichž vychází potřeba 

pružného uspořádání pracovní doby, se 

mohou změnit. Pracovníci by tudíž měli 

mít právo vrátit se k původnímu rozvržení 

pracovní doby nejen na konci sjednané 

doby, ale měli by mít také možnost žádat 

o návrat k původnímu rozvržení pracovní 

doby vždy, když to vyžaduje změna 

příslušných okolností. 

na důchod. Konečné rozhodnutí, zda bude 

žádost pracovníka o pružné uspořádání 

pracovní doby schválena, by mělo být 

ponecháno na zaměstnavateli. Konkrétní 

okolnosti, z nichž vychází potřeba 

pružného uspořádání pracovní doby, se 

mohou změnit. Pracovníci by tudíž měli 

mít právo vrátit se k původnímu rozvržení 

pracovní doby nejen na konci sjednané 

doby, ale měli by mít také možnost žádat 

o návrat k původnímu rozvržení pracovní 

doby vždy, když to vyžaduje změna 

příslušných okolností. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 23 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Pracovníci, kteří uplatňují svá práva 

na dovolenou nebo na žádost o pružné 

uspořádání pracovní doby, by měli být 

z tohoto důvodu chráněni před diskriminací 

nebo jakýmkoli méně příznivým 

zacházením. 

(23) Pracovníci, kteří uplatňují svá práva 

na dovolenou nebo na žádost o pružné 

uspořádání pracovní doby, by měli být 

z tohoto důvodu chráněni před 

diskriminací, odvetnými opatřeními nebo 

jakýmkoli méně příznivým zacházením. 

Výkon práva na dovolenou nebo na 

pružné uspořádání pracovní doby by 

neměl mít negativní dopad na míru 

zaměstnanosti nebo na jiné pracovní 

podmínky. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 24 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Pracovníci, kteří uplatní své právo 

čerpat dovolenou nebo požádat o pružné 

uspořádání pracovní doby podle této 

směrnice, by měli požívat ochrany před 

propuštěním a případnou přípravou na 

propuštění z důvodu žádosti o dovolenou 

nebo jejího čerpání či z důvodu uplatnění 

(24) Pracovníci, kteří uplatní své právo 

čerpat dovolenou nebo požádat o pružné 

uspořádání pracovní doby podle této 

směrnice, by měli požívat ochrany před 

propuštěním, různými tlaky a mobbingem 

na úkor pracovníka a případnou přípravou 

na propuštění z důvodu žádosti 
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práva na žádost o takové pružné 

uspořádání pracovní doby. Jestliže se 

pracovníci domnívají, že byli propuštěni 

z uvedených důvodů, měli by mít možnost 

požádat zaměstnavatele o řádné 

odůvodnění propuštění. 

o dovolenou nebo jejího čerpání či 

z důvodu uplatnění práva na žádost 

o takové pružné uspořádání pracovní doby. 

Jestliže se pracovníci domnívají, že byli 

propuštěni z uvedených důvodů, měli by 

mít možnost požádat zaměstnavatele 

o řádné odůvodnění propuštění. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tato směrnice stanoví minimální 

požadavky navržené tak, aby bylo 

dosaženo rovnosti příležitostí mezi muži a 

ženami na trhu práce a rovného zacházení 

na pracovišti prostřednictvím snadnějšího 

sladění pracovního a rodinného života 

pracujících rodičů a pečujících osob. 

Tato směrnice stanoví minimální 

požadavky navržené tak, aby bylo 

dosaženo rovnosti příležitostí mezi muži 

a ženami na trhu práce a rovného zacházení 

v oblasti sociálních práv a mezd na 

pracovišti prostřednictvím snadnějšího 

sladění pracovního a rodinného života 

pracujících rodičů a pečujících osob. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tato směrnice se vztahuje na všechny 

pracovníky, muže i ženy, kteří mají 

pracovní smlouvu nebo jsou 

v pracovněprávním vztahu. 

Tato směrnice se vztahuje na všechny 

pracovníky, jak muže, tak i ženy, kteří 

mají pracovní smlouvu nebo jsou 

v pracovněprávním vztahu vymezeném 

právními předpisy, kolektivními 

smlouvami a/nebo postupy uplatňovanými 

v každém členském státě. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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a) „otcovskou dovolenou“ pracovní 

volno pro otce, které je určeno k čerpání 

u příležitosti narození dítěte; 

a) „otcovskou dovolenou“ placené 

pracovní volno pro druhého rodiče, které 

je určeno k čerpání u příležitosti narození 

nebo osvojení dítěte; 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) „rodičovskou dovolenou“ pracovní 

volno z důvodu narození nebo osvojení 

dítěte za účelem péče o toto dítě; 

b) „rodičovskou dovolenou“ placené 

pracovní volno z důvodu narození nebo 

osvojení dítěte za účelem péče o toto dítě; 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. f a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fa) „rodičem samoživitelem“ se 

rozumí osoba, která nežije v manželství 

ani v partnerství tak, jak stanoví 

vnitrostátní právo, a která nese sama 

rodičovskou odpovědnost za dítě. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy přijmou nezbytná 

opatření s cílem zajistit, aby otcové měli 

právo čerpat otcovskou dovolenou v délce 

nejméně deseti pracovních dní u příležitosti 

narození dítěte. 

1. Členské státy přijmou nezbytná 

opatření s cílem zajistit, aby druhý rodič 

měl právo čerpat povinnou placenou 

otcovskou dovolenou v délce nejméně 

čtrnácti pracovních dní u příležitosti 

narození nebo osvojení dítěte, nebo 

nejméně patnácti dní u příležitosti 

vícečetných narození nebo osvojení. 
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Pozměňovací návrh  34 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Právo na otcovskou dovolenou 

uvedené v odstavci 1 se přizná bez ohledu 

na dobu trvání pracovního poměru 

druhého rodiče a na povahu pracovní 

smlouvy. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy přijmou nezbytná 

opatření s cílem zajistit, aby pracovníci 

měli individuální právo na rodičovskou 

dovolenou v délce nejméně čtyř měsíců, 

které mohou čerpat do té doby, než dítě 

dosáhne určitého věku, a to nejméně 

dvanácti let. 

1. Členské státy přijmou nezbytná 

opatření s cílem zajistit, aby pracovníci 

měli individuální právo na rodičovskou 

dovolenou v délce nejméně šesti měsíců, 

které mohou čerpat do té doby, než dítě 

dosáhne určitého věku, a to nejméně 

třinácti let. 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Délka rodičovské dovolené je dvojnásobná 

u rodičů samoživitelů. 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Jestliže členské státy umožňují 2. Jestliže členské státy umožňují 
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jednomu rodiči přenést svůj nárok na 

rodičovskou dovolenou na druhého rodiče, 

musí zajistit, aby nejméně čtyři měsíce 

rodičovské dovolené nebylo možné 

přenést. 

jednomu rodiči přenést svůj nárok na 

rodičovskou dovolenou na druhého rodiče, 

musí zajistit, aby nejméně čtyři měsíce 

rodičovské dovolené nebylo možné 

přenést. Trvání rodičovské dovolené je 

dvojnásobné u rodičů, kteří pečují o dítě 

trpící zdravotním postižením nebo vážnou 

nemocí. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy mohou právo na 

rodičovskou dovolenou podmínit splněním 

podmínky odpracované doby nebo doby 

trvání pracovního poměru, která nesmí 

přesáhnout jeden rok. V případě po sobě 

jdoucích pracovních smluv na dobu 

určitou, ve smyslu směrnice Rady 

1999/70/ES21, u téhož zaměstnavatele bude 

pro účely výpočtu rozhodné doby 

zohledněn souhrn těchto smluv. 

4. Členské státy mohou právo na 

rodičovskou dovolenou podmínit splněním 

podmínky odpracované doby nebo doby 

trvání pracovního poměru, která nesmí 

přesáhnout devět měsíců. V případě po 

sobě jdoucích pracovních smluv na dobu 

určitou, ve smyslu směrnice Rady 

1999/70/ES21, u téhož zaměstnavatele bude 

pro účely výpočtu rozhodné doby povinně 

zohledněn souhrn těchto smluv. 

__________________ __________________ 

21 Směrnice Rady ze dne 28. června 1999 

o rámcové dohodě o pracovních poměrech 

na dobu určitou uzavřené mezi 

organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Úř. 

věst. L 175, 10.7.1999, s. 43). 

21 Směrnice Rady ze dne 28. června 1999 

o rámcové dohodě o pracovních poměrech 

na dobu určitou uzavřené mezi 

organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Úř. 

věst. L 175, 10.7.1999, s. 43). 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 5 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Pracovníci jsou na začátku 

pracovního poměru písemně informováni 

o svých právech a povinnostech 

vyplývajících z pracovního poměru, a to 

i během zkušební doby. 
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Pozměňovací návrh  40 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Členské státy posoudí potřebu 

přizpůsobit podmínky přístupu a podrobná 

pravidla pro uplatňování rodičovské 

dovolené potřebám adoptivních rodičů, 

rodičů se zdravotním postižením a rodičů s 

dětmi se zdravotním postižením nebo 

dlouhodobým onemocněním. 

7. Členské státy posoudí potřebu 

rozšířit podmínky přístupu a podrobná 

pravidla pro uplatňování rodičovské 

dovolené tak, aby odpovídaly potřebám 

adoptivních rodičů, rodičů se zdravotním 

postižením, rodičů samoživitelů (rodiny 

s jedním rodičem) a rodičů s dětmi se 

zdravotním postižením nebo dlouhodobým 

závažným onemocněním. Zejména pro 

rodiče dětí se zdravotním postižením nebo 

závažným onemocněním, které řádně 

potvrdily zdravotnické orgány členského 

státu, platí zákaz zamítnutí žádosti o 

rodičovskou dovolenou. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy přijmou nezbytná opatření 

s cílem zajistit, aby pracovníci měli právo 

na pečovatelskou dovolenou v délce 

nejméně pěti pracovních dní na pracovníka 

za rok. Toto právo může být podmíněno 

náležitým potvrzením zdravotních potíží 

pracovníkova rodinného příslušníka. 

Členské státy přijmou nezbytná opatření 

s cílem zajistit, aby pracovníci měli právo 

na placenou pečovatelskou dovolenou 

v délce nejméně sedmi pracovních dní na 

pracovníka za rok. Toto právo je 

podmíněno náležitým potvrzením 

zdravotních potíží pracovníkova rodinného 

příslušníka. 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh směrnice 

Článek 6 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 6a 

 Dovolená pro matky a druhého rodiče se 
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zdravotním postižením 

 Členské státy zajistí, aby se délka 

jednotlivých druhů dovolené popsaných 

v této směrnici mohla prodloužit nejméně 

o 50 % u matek a druhého rodiče, trpí-li 

zdravotním postižením. 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh směrnice 

Čl. 7 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy přijmou nezbytná opatření 

s cílem zajistit, aby pracovníci měli právo 

na pracovní volno z důvodů vyšší moci 

v důsledku naléhavých rodinných důvodů 

v případech nemoci nebo úrazu, při kterých 

je okamžitá přítomnost pracovníka 

nepostradatelná. Členské státy mohou 

právo na pracovní volno z důvodů vyšší 

moci omezit na určitou dobu za rok nebo 

na jednotlivý případ či oboje. 

Členské státy přijmou nezbytná opatření 

s cílem zajistit, aby pracovníci měli právo 

na pracovní volno z důvodů vyšší moci 

v důsledku naléhavých rodinných důvodů 

v případech nemoci nebo úrazu, při kterých 

je okamžitá přítomnost pracovníka 

nepostradatelná. Členské státy mohou 

právo na pracovní volno z důvodů vyšší 

moci podmínit předložením důkazu, který 

považují za náležitý. 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V souladu s vnitrostátními podmínkami, 

jako jsou vnitrostátní právní předpisy, 

kolektivní smlouvy a/nebo zvyklosti, a 

s přihlédnutím k pravomocím přeneseným 

na sociální partnery členské státy zajistí, 

aby pracovníci uplatňující práva na 

dovolenou podle článků 4, 5 nebo 6 

obdrželi odměnu nebo přiměřený 

příspěvek, jež jsou alespoň rovnocenné 

částce, kterou by dotčený pracovník 

obdržel v případě pracovní neschopnosti. 

V souladu s vnitrostátními podmínkami, 

jako jsou vnitrostátní právní předpisy, 

kolektivní smlouvy a/nebo zvyklosti, 

a s přihlédnutím k pravomocím 

přeneseným na sociální partnery členské 

státy zajistí, aby pracovníci uplatňující 

práva na dovolenou podle článků 4, 5 nebo 

6 obdrželi odměnu, daňovou úlevu nebo 

přiměřený příspěvek, jež nejsou nižší než 

částka, kterou by dotčený pracovník 

obdržel v případě pracovní neschopnosti. 

 

Pozměňovací návrh  45 
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Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy přijmou nezbytná 

opatření s cílem zajistit, aby pracovníci 

s dětmi do určitého věku, a to nejméně 

dvanácti let, a pečující osoby měli právo 

žádat o pružné uspořádání pracovní doby 

za účelem péče. Trvání takového pružného 

uspořádání pracovní doby může být 

přiměřeným způsobem omezeno. 

1. Členské státy přijmou nezbytná 

opatření s cílem zajistit, aby pracovníci 

s dětmi do určitého věku, a to nejméně 

třinácti let, a pečující osoby měli právo 

žádat o pružné uspořádání pracovní doby 

za účelem péče. Trvání takového pružného 

uspořádání pracovní doby může být 

přiměřeným způsobem omezeno. 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Zaměstnavatelé žádosti o pružné 

uspořádání pracovní doby podle odstavce 1 

zváží a odpoví na ně s přihlédnutím 

k potřebám zaměstnavatelů i pracovníků. 

Případné zamítnutí žádosti zaměstnavatelé 

odůvodní. 

2. Zaměstnavatelé žádosti o pružné 

uspořádání pracovní doby podle odstavce 1 

zváží a odpoví na ně písemně 

s přihlédnutím k potřebám zaměstnavatelů 

i pracovníků. Případné zamítnutí žádosti 

zaměstnavatelé odůvodní písemně. 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Je-li trvání pružného uspořádání 

pracovní doby podle odstavce 1 omezeno, 

má pracovník právo vrátit se na konci 

sjednané doby k původnímu rozvržení 

pracovní doby. Pracovník má rovněž právo 

žádat o návrat k původnímu rozvržení 

pracovní doby, kdykoliv to odůvodňuje 

změna okolností. Zaměstnavatelé jsou 

povinni tyto žádosti zvážit a odpovědět na 

ně s přihlédnutím k potřebám 

zaměstnavatelů i pracovníků. 

3. Je-li trvání pružného uspořádání 

pracovní doby podle odstavce 1 omezeno, 

má pracovník právo vrátit se na konci 

sjednané doby k původnímu rozvržení 

pracovní doby. Po návratu pracovníka do 

práce se kromě toho stanoví přechodná 

ochranná lhůta, která má pracovníkovi 

umožnit snazší a účinnější opětovné 

začlenění do pracovního života, přičemž je 

třeba mít na paměti, že během této 

ochranné lhůty by používání nových 

technologií mohlo pracovníkům 
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napomoci, aby se rychleji, trvale 

a pružněji vrátili do práce a aby zároveň 

aktualizovali své dovednosti. Pracovník má 

právo žádat o návrat k původnímu 

rozvržení pracovní doby na stejné 

zaměstnanecké úrovni. Jakékoli zamítnutí 

takovéto žádosti zaměstnavatelé odůvodní 

písemně. 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh směrnice 

Čl. 11 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 

aby zakázaly méně příznivé zacházení s 

pracovníky z toho důvodu, že požádali o 

dovolenou podle článků 4, 5 nebo 6 nebo ji 

čerpali, či z důvodu, že uplatnili své právo 

na pružné uspořádání pracovní doby podle 

článku 9. 

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 

aby zakázaly diskriminaci a méně příznivé 

zacházení s pracovníky z toho důvodu, že 

požádali o dovolenou podle článků 4, 5 

nebo 6 nebo ji čerpali, či z důvodu, že 

uplatnili své právo na pružné uspořádání 

pracovní doby podle článku 9. 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pracovníci, kteří se domnívají, že 

byli propuštěni z toho důvodu, že požádali 

o dovolenou podle článků 4, 5 nebo 6 nebo 

ji čerpali, či z důvodu uplatnění práva 

žádat o pružné uspořádání pracovní doby 

podle článku 9, mohou zaměstnavatele 

požádat o řádné odůvodnění propuštění. 

Zaměstnavatel poskytne uvedené 

odůvodnění písemně. 

2. Pracovníci, kteří se domnívají, že 

byli propuštěni z toho důvodu, že požádali 

o dovolenou podle článků 4, 5 nebo 6 nebo 

ji čerpali, či z důvodu uplatnění práva 

žádat o pružné uspořádání pracovní doby 

podle článku 9, jsou oprávněni 

zaměstnavatele požádat o řádné 

odůvodnění propuštění. Zaměstnavatel je 

povinen včas poskytnout uvedené 

odůvodnění písemně. 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce 

použitelné v případě porušení 

vnitrostátních předpisů přijatých na 

základě této směrnice nebo příslušných již 

platných ustanovení týkajících se práv, 

která spadají do oblasti působnosti této 

směrnice. Členské státy přijmou veškerá 

nezbytná opatření, aby zajistily uplatňování 

těchto sankcí. Sankce musí být účinné, 

přiměřené a odrazující. Mohou být ve 

formě pokuty. Mohou rovněž zahrnovat 

vyplacení kompenzace. 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce 

použitelné v případě porušení 

vnitrostátních předpisů přijatých na 

základě této směrnice nebo příslušných již 

platných ustanovení týkajících se práv, 

která spadají do oblasti působnosti této 

směrnice. Členské státy přijmou veškerá 

nezbytná opatření, aby zajistily uplatňování 

účinných, přiměřených a odrazujících 

sankcí. 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh směrnice 

Čl. 14 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zavedou nezbytná opatření 

na ochranu pracovníků, včetně pracovníků, 

kteří jsou zástupci zaměstnanců, před 

jakýmkoli nepříznivým zacházením ze 

strany zaměstnavatele nebo nepříznivými 

následky v důsledku stížnosti podané 

v rámci podniku nebo jakéhokoli soudního 

řízení zahájeného s cílem vymáhat 

dodržení práv stanovených v této směrnici. 

Členské státy zavedou nezbytná opatření 

na ochranu pracovníků před jakýmkoli 

nepříznivým zacházením ze strany 

zaměstnavatele nebo nepříznivými 

následky v důsledku stížnosti podané 

v rámci podniku nebo jakéhokoli soudního 

řízení zahájeného s cílem vymáhat 

dodržení práv stanovených v této směrnici. 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh směrnice 

Čl. 15 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby subjekt nebo 

subjekty určené podle článku 20 směrnice 

2006/54/ES a pověřené podporou, 

rozborem, sledováním a prosazováním 

rovného zacházení s rodiči a pečujícími 

osobami bez diskriminace na základě 

pohlaví byly rovněž příslušné v otázkách 

Aniž jsou dotčeny pravomoci služeb 

inspekce práce nebo jiných orgánů, 

včetně sociálních služeb odpovědných 

za dohled nad právy pracovníků, členské 

státy zajistí, aby subjekt nebo subjekty 

určené podle článku 20 směrnice 

2006/54/ES a pověřené podporou, 
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spadajících do oblasti působnosti této 

směrnice. 

rozborem, sledováním a prosazováním 

rovného zacházení s rodiči a pečujícími 

osobami bez diskriminace na základě 

pohlaví byly rovněž příslušné v otázkách 

spadajících do oblasti působnosti této 

směrnice. 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh směrnice 

Čl. 16 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy mohou zavést či zachovat 

ustanovení, která jsou pro pracovníky 

příznivější než ustanovení této směrnice. 

Musí však zajistit, aby alespoň čtyři měsíce 

rodičovské dovolené zůstaly nepřenosné 

v souladu s čl. 5 odst. 2. 

Členské státy mohou zavést či zachovat 

ustanovení, která jsou pro pracovníky 

příznivější než ustanovení této směrnice, 

ale nesníží standardy stanovené v jejich 

vnitrostátních právních předpisech. Musí 

však zajistit, aby alespoň čtyři měsíce 

rodičovské dovolené zůstaly nepřenosné 

v souladu s čl. 5 odst. 2 a aby byla povinně 

zaručena ochrana dovolené pro rodiče 

s dětmi se zdravotním postižením 

a s vážným onemocněním, které řádně 

potvrdily zdravotnické orgány členského 

státu. 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh směrnice 

Čl. 18 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy sdělí Komisi 

nejpozději do pěti let po vstupu této 

směrnice v platnost veškeré příslušné 

informace týkající se uplatňování této 

směrnice, které jsou nezbytné k tomu, aby 

Komise vypracovala zprávu pro Evropský 

parlament a Radu o uplatňování této 

směrnice. 

1. Členské státy sdělí Komisi 

nejpozději do [tří let po vstupu této 

směrnice v platnost] veškeré příslušné 

informace týkající se uplatňování této 

směrnice a podrobné hodnocení účinků 

směrnice na statistiky zaměstnanosti žen, 

případně společně s legislativním 

návrhem. 
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