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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Rovnost žen a mužů je základní hodnotou Evropské unie zakotvenou ve Smlouvách a rovněž 
jedním z cílů, o něž Unie usiluje1. Začleňování zásady rovnosti žen a mužů do všech činností 
Unie a jejích orgánů a institucí je jejím podstatným záměrem. Pokud jde o rovnost pohlaví
a stejné zastoupení žen a mužů, měly by orgány EU jít příkladem. Skloubení pracovního
a soukromého života, jež je zmíněno i ve strategii Evropa 2020, je klíčové pro kvalitu práce
a zvýšení zaměstnanosti, což se týká i samotné veřejné služby EU. 
Je dokonce zásadním předpokladem pro podávání kvalitních pracovních výkonů. Cíle 75%
zaměstnanosti obou pohlaví lze dosáhnout pouze tehdy, budou-li k dispozici nástroje 
zaručující rovnováhu mezi prací a soukromým životem. Jestliže orgány EU chtějí účinně 
reagovat na budoucí výzvy, jejich klíčovým úkolem je co nejlépe využívat talentů, jež EU 
nabízí, maximálně těžit z tvořivosti a novátorství jejích zaměstnanců a brát při tom v potaz 
potenciál jak mužů, tak žen.

Účelem návrhu Komise je změnit služební řád Evropské unie. Cílem je přijmout komplexní 
soubor předpisů, který by ušetřil administrativní výdaje a poskytl stabilní předpisový rámec 
upravující platy a služební postup. Navrhovatelka návrh Komise, který je výsledkem 
rozsáhlých konzultací se zainteresovanými stranami a subjekty, vítá. V současné době 
rozpočtové kázně usiluje návrh o rovnováhu mezi nezbytnými úsporami a řádným 
fungováním veřejné služby, která by byla schopna přilákat a udržet si vysoce kvalifikované 
odborníky ochotné přestěhovat se a pracovat v mnohonárodnostním prostředí pro zájmy 
Evropy.

EU reformovala svou veřejnou službu v roce 2004, kdy služební řád svých zaměstnanců 
upravila tak, že byl ve své době jedním z nejmodernějších souborů předpisů. Došlo
k zavedení nové struktury služebního postupu vycházející z výsledků a zásluh, nového 
smluvního postavení personálu, který neplní stěžejní úkoly, reformy penzijního systému, 
nových pracovních metod a několika změn v pracovních podmínkách, díky nimž jsou tyto 
podmínky vstřícnější k rodině, například jde o ustanovení o rodičovské dovolené a pracovním 
volnu z rodinných důvodů a o nové právo na práci na zkrácený úvazek.

V Komisi byla v roce 1986 poprvé zavedena pružná pracovní doba (flexitime), která byla 
roku 1991 dále upravena. Nicméně skutečně využíván začal být v Komisi tento nový druh 
pracovní doby využíván až v roce 2007. Pokud jde o práci na dálku (teleworking), za účelem 
jejího zavedení v Komisi bylo vypracováno několik pilotních projektů. Ovšem Komise přijala 
rozhodnutí o uplatňování práce na dálku ve svých útvarech v období 2010 až 2015 až dne 
18. prosince 2009.

Navzdory veškerému tomuto úsilí se navrhovatelka domnívá, že ani změnami zavedenými
v roce 2004, ani současným návrhem Komise se nedaří zajistit skloubení práce s rodinnými 
povinnostmi, které je kýženým předpokladem pro dobré pracovní podmínky zaměstnanců,
a tudíž i pro účinné fungování a další modernizaci veřejné služby EU.

                                               
1 Viz článek 2 a čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec Smlouvy o EU.
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Pružná úprava pracovní doby poskytuje zaměstnancům více prostoru ke svobodnému 
organizování vlastní pracovní doby, ovšem současně je orientována na řízení založené na 
výsledcích a na výkonnost vycházející z plnění cílů. Tuto možnost alternativní pracovní doby 
však nemají v současné době k dispozici všichni zaměstnanci veřejné služby EU.

Navrhovatelka proto navrhuje, aby umožnění pružné pracovní doby, a to i vedoucím 
pracovníkům, bylo povinností všech orgánů EU. Rovnováha mezi pracovním a soukromým 
životem je věcí, která se týká každého zaměstnance; neexistuje tedy objektivní důvod k tomu, 
aby se tato pracovní úprava nevztahovala na vedoucí pracovníky. Navíc vedoucí pracovníci 
by měli vést příkladem. Pokud by byli vyňati z práva na pružnou pracovní dobu, byly by tak 
porušeny zásady rovného zacházení se všemi zaměstnanci. Mimoto lze předpokládat, že počet 
uchazeček o vedoucí pozice by se snížil, pokud by tyto zaměstnankyně měly s nástupem do
vedoucí funkce přijít o právo na pružnou pracovní dobu. Ženy by měly být naopak 
motivovány k tomu, aby se ucházely o pozice ve středním a vrcholovém managementu.

Dále by měl orgán oprávněný ke jmenování zavést v každém orgánu EU práci na dálku jako 
formu alternativního způsobu práce, jelikož se tato forma jeví jako velmi přínosná. K jejím 
přínosům patří: vysoká míra samostatnosti, více pravomocí, méně stresu, větší motivovanost
k lepším výkonům a méně času stráveného na cestách, což znamená menší znečišťování. 
Tento způsob práce je rovněž žádoucí vzhledem k tomu, že přispívá ke snižování nákladů,
k udržení zaměstnanců ve službě a lepšímu skloubení pracovního a rodinného života.

Pokud jde o osoby, které mají právo na využití zkráceného pracovního úvazku, navrhovatelka 
se domnívá, že by mezi ně měli rovněž patřit samoživitelé a samoživitelky bez ohledu na věk 
jejich dítěte, a měli by tudíž být uvedeni na seznamu oprávněných osob.

Pro skloubení pracovního a soukromého života má zásadní význam aktivní účast a zapojení 
mužů do příslušných opatření, neboť politiky zaměstnanosti založené na vstřícném přístupu
k rodinám a stejný podíl na neplacené práci a povinnostech v domácnosti by mohly být 
přínosem pro ženy i muže. V tomto ohledu je třeba věnovat náležitou pozornost boji proti 
stereotypům spojeným s pohlavím, například v souvislosti s čerpáním rodičovské dovolené. 
Nevhodné předpisy upravující rodičovskou dovolenou jsou stále příčinou znevýhodňování ve 
služebním postupu. V dnešní době se s tímto problémem potýkají zejména ženy. Z tohoto 
důvodu navrhuje navrhovatelka změnu v pojetí rodičovské dovolené. Navrhovatelka rovněž 
přichází s návrhem zvýšit příspěvek na rodičovskou dovolenou, a motivovat tak oba rodiče
k aktivnímu zapojení do opatření zaměřených na skloubení pracovního a rodinného života.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Je tudíž nezbytné poskytnout rámec pro 
přijímání zaměstnanců, kteří představují
z hlediska výkonnosti a bezúhonnosti 
vysoce kvalitní pracovní sílu a kteří jsou 
vybíráni na co nejširším zeměpisném 
základě ze státních příslušníků členských 
států. Dále je nezbytné umožnit těmto 
zaměstnancům, aby co nejefektivněji
a nejúčinněji vykonávali své povinnosti.

(2) Je tudíž nezbytné poskytnout rámec pro 
přijímání zaměstnanců, kteří představují
z hlediska výkonnosti a bezúhonnosti 
vysoce kvalitní pracovní sílu a kteří jsou 
vybíráni na co nejširším zeměpisném 
základě a s náležitým přihlédnutím
k vyváženému zastoupení obou pohlaví ze 
státních příslušníků členských států. Dále 
je nezbytné umožnit těmto zaměstnancům, 
aby co nejefektivněji a nejúčinněji 
vykonávali své povinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že 51 % evropské populace tvoří ženy, účelem tohoto pozměňovacího 
návrhu je doplnit do rámce pro přijímání zaměstnanců kromě zeměpisného aspektu také 
objektivní kritérium vyváženého zastoupení pohlaví, které by zajistilo stejné zastoupení žen
a mužů a současně zachovalo zásady pro přijímání pracovníků na základě kvalifikací
i nejvyšší úroveň výkonnosti. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pružná pracovní doba je hlavním 
prvkem moderní a účinné veřejné správy, 
neboť nabízí příznivé pracovní podmínky 
pro rodinný život a umožňuje patřičně
vyvážené zastoupení mužů a žen v rámci 
orgánů. Ve služebním řádu musí být tudíž 
ustanovení týkající se pružné pracovní 
doby výslovně uvedena.

(15) Pružná pracovní doba a přístup
k možnosti práce na dálku tvoří hlavní 
prvky moderní a účinné veřejné správy, 
neboť nabízí příznivé pracovní podmínky 
pro rodinný život a umožňují skutečně
vyvážené zastoupení mužů a žen v rámci
orgánů. Ve služebním řádu musí být tudíž 
ustanovení týkající se pružné pracovní 
doby výslovně uvedena.



PE483.788v01-00 6/12 PA\894577CS.doc

CS

Or. en

Odůvodnění

Práce na dálku je součástí trendu modernizace v organizacích a institucích, podle něhož je 
větší důraz kladen na řízení založené na výsledcích a na výkonnost vycházející z plnění cílů. 
Současně tato forma práce poskytuje větší flexibilitu, a přispívá tak k lepšímu vyvážení 
pracovního a soukromého života. K jejím přínosům patří: vysoká míra samostatnosti, 
svobodné nakládání s pracovní dobou, více pravomocí, méně stresu, větší motivovanost
k lepším výkonům a méně času stráveného na cestách, což znamená menší znečišťování. Tato 
forma práce je rovněž žádoucí s ohledem na snižování nákladů a udržení zaměstnanců. 

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1a (nový)
Služební řád
Čl. 1 e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Čl. 1 odst. 1 se nahrazuje tímto: 
„1. Úředníci v činné službě mají přístup
k opatřením sociální povahy přijatým 
orgány, k nimž patří i zvláštní opatření za 
účelem skloubení pracovního a rodinného 
života, například zařízení pro péči o děti,
a ke službám poskytovaným orgány 
sociální péče uvedeným v článku 9. 
Bývalí úředníci mohou mít přístup
k omezeným zvláštním opatřením 
sociální povahy.“;

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vložit zvláštní zmínku o opatřeních zaměřených na 
skloubení pracovního života s rodinným životem, například o zařízeních pro péči o děti, 
jejichž účelem je zajistit pracovní podmínky vstřícné k rodině, které jsou základním 
předpokladem pro účinné fungování a další modernizaci veřejné služby EU.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
ČL. 1 – bod 8
Služební řád
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přijímání se řídí potřebou orgánu zajistit si 
služby úředníků s nejvyšší úrovní 
způsobilosti, výkonnosti a bezúhonnosti, 
vybraných na co nejširším zeměpisném 
základě ze státních příslušníků členských 
států Evropské unie. Žádné pracovní místo 
není vyhrazeno státním příslušníkům 
určitého členského státu.

Přijímání se řídí potřebou orgánu zajistit si 
služby úředníků s nejvyšší úrovní 
způsobilosti, výkonnosti a bezúhonnosti, 
vybraných na co nejširším zeměpisném 
základě a s náležitým přihlédnutím
k vyváženému zastoupení obou pohlaví ze 
státních příslušníků členských států 
Evropské unie. Žádné pracovní místo není 
vyhrazeno státním příslušníkům určitého 
členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že 51 % evropské populace tvoří ženy, účelem tohoto pozměňovacího 
návrhu je doplnit do rámce pro přijímání zaměstnanců kromě zeměpisného aspektu také 
objektivní kritérium vyváženého zastoupení pohlaví, které by zajistilo stejné zastoupení žen
a mužů a současně zachovalo zásady pro přijímání pracovníků na základě kvalifikací
i nejvyšší úroveň výkonnosti. 

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 21 – písm. d
Služební řád
Čl. 55 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„4. Orgán oprávněný ke jmenování v rámci 
příslušného orgánu může zavést pružnou 
pracovní dobu. Úředníci, na něž se 
vztahují ustanovení čl. 44 druhého 
pododstavce, řídí svoji pracovní dobu bez 
ohledu na použití těchto opatření.“

„4. Orgán oprávněný ke jmenování v rámci 
příslušného orgánu zavede pružnou 
pracovní dobu.“;
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Or. en

Odůvodnění

Pružná pracovní doba umožňuje sladit pracovní a soukromý život, patřičně vyvážit zastoupení 
mužů a žen v rámci orgánů a institucí EU a zároveň dodržet závazek související s povinnou 
pracovní dobou. Zavedení systému pružné pracovní doby by mělo být pro všechny orgány
a instituce EU povinností. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je něco, co se 
týká každého zaměstnance; neexistuje tedy objektivní důvod k tomu, aby se tato pracovní 
úprava nevztahovala na vedoucí pracovníky. Navíc vedoucí pracovníci by měli vést
příkladem. Pokud by byli vyňati z práva na pružnou pracovní dobu, byly by tak porušeny 
zásady rovného zacházení se všemi zaměstnanci.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13 – písm. a a (nové)
Služební řád
Čl. 42 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Pátá věta druhého odstavce se 
nahrazuje tímto:
„V průběhu rodičovské dovolené mají 
úředníci nárok na přídavek ve výši 60 % 
základního měsíčního platu, avšak nejvýše 
na 2 552,40 EUR, nebo na 50 % této 
částky, pokud jsou na poloviční 
dovolené, ovšem nesmí vykonávat 
žádnou jinou výdělečnou činnost.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13 – písm. a b (nové)
Služební řád
Čl. 42 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) První věta bodu třetího odstavce se 
nahrazuje tímto:
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„Přídavek vypočítaný způsobem 
uvedeným v druhém odstavci činí nejméně
1 592,50 EUR měsíčně, nebo 50 % této 
částky, jestliže má úředník poloviční 
dovolenou, v případě samoživitelů 
uvedených v prvním odstavci a během 
prvních tří měsíců rodičovské dovolené, 
pokud si takovou dovolenou vybírá otec 
během mateřské dovolené nebo jeden
z rodičů bezprostředně po mateřské 
dovolené nebo během či bezprostředně 
po dovolené v případě osvojení.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 21 – písm. d a (nové)
Služební řád
Čl. 55 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Doplňuje se nový odstavec, který zní:

„4a. Orgán oprávněný ke jmenování
v rámci příslušného orgánu zavede 
zvláštní úpravu, která úřednici po návratu
z mateřské dovolené umožní kojení, a za 
tímto účelem jí poskytne alespoň dvě 
hodiny volna denně.“;

Or. en

Odůvodnění

Úřednice, která se vrací z mateřské dovolené a chce své dítě kojit, má právo požádat orgán 
oprávněný ke jmenování, aby jí za tímto účelem poskytl dvě hodiny volna denně.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 21 – písm. d b (nové)
Služební řád
Čl. 55 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) Doplňuje se nový odstavec, který zní:

„4b. Orgán oprávněný ke jmenování 
v rámci příslušného orgánu zavede práci 
na dálku jako možnou formu způsobu 
práce.“;

Or. en

Odůvodnění

Orgán oprávněný ke jmenování v každém orgánu EU zavede práci na dálku jako možnou 
formu způsobu práce, jelikož se tato forma jeví jako velmi přínosná.  K jejím přínosům patří:
vysoká míra samostatnosti, svobodné nakládání s pracovní dobou, více pravomocí, méně 
stresu, větší motivovanost k lepším výkonům a méně času stráveného na cestách, což znamená 
menší znečišťování. Tento způsob práce je rovněž žádoucí vzhledem k tomu, že přispívá ke 
snižování nákladů, udržení zaměstnanců ve službě a lepšímu skloubení pracovního
a rodinného života.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 22 – písm. -a (nové)
Čl. 55a – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) Za písmeno b) se vkládá písmeno, 
které zní:
„ba) je-li samoživitelem či samoživitelkou
a pečuje-li o dítě bez ohledu na věk 
dítěte,“;

Or. en

Odůvodnění

Samoživitelé a samoživitelky by měli být oprávněni k práci na zkrácený úvazek bez ohledu na 
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věk jejich dítěte, což je v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 25. října 2011
o situaci matek samoživitelek.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 26 a (nový)
Služební řád
Článek 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26a. Článek 58 se mění takto:

a) v prvním odstavci se spojení „těhotné 
ženy“ nahrazuje termínem „úřednice“;

b) doplňuje se nový odstavec, který zní:

„Úředníci, jejichž manželky nebo životní 
partnerky v nedávné době porodily, mají 
nárok na nepřetržitou dvoutýdenní 
otcovskou dovolenou, která je 
poskytována na stejném základě jako 
mateřská dovolená – vyjma doby jejího 
trvání –  a kterou si vybírají poté, co jejich 
manželka či partnerka porodila nebo
v průběhu mateřské dovolené.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 46 a (nový)
Služební řád
Příloha V – Čl. 6 – odrážka 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

46a. V článku 6 přílohy V se zrušuje osmá 
odrážka;
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Or. en

Odůvodnění

Tuto zvláštní desetidenní dovolenou, která se čerpá po narození dítěte, nahrazuje zvláštní 
ustanovení o otcovské dovolené.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 49 – písm. -a (nové)
Příloha VII – Čl. 1 – odst. 2 – písm. c – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) V článku 1 přílohy VII se zrušuje odst. 
2 písm. c) bod iv);

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je diskriminující pro registrované partnery, kteří podle vnitrostátních 
právních předpisů uzavřít právoplatné manželství mohou, ale jelikož jim tyto předpisy rovněž 
umožňují uzavření registrovaného partnerství, rozhodnou se pro tuto druhou možnost.


