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Věc: Stanovisko k právnímu základu návrhu směrnice Evropského parlamentu
a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření 
pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň
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Vážená paní předsedkyně,

dopisem ze dne 12. ledna 2010 jste v souladu s čl. 37 odst. 2 jednacího řádu požádala Výbor 
pro právní záležitosti o ověření vhodnosti právního základu výše uvedeného návrhu Komise.

Výbor projednal tuto otázku na schůzi dne 28. ledna 2010.

Právní základ navržený Komisí pro předloženou směrnici je tvořen čl. 137 odst. 2 Smlouvy
o ES spolu s čl. 141 odst. 3. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se právní základ změnil 
na čl. 153 odst. 2 a čl. 157 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Někteří členové hlavního výboru předložili pozměňovací návrhy, podle nichž by se měl
v preambuli navrhované směrnice vypustit odkaz na čl. 157 odst. 3. Otázkou proto je, 
zda se může navrhovaná směrnice zakládat pouze na článku 153.

Z procedurálního hlediska použití obou zmíněných článků nepředstavuje žádný problém, 
jelikož se v obou případech uplatní řádný legislativní postup. To, že podle čl. 153 odst. 2 je 
nutné konzultovat jak s Hospodářským a sociálním výborem, tak i s Výborem regionů, 
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zatímco článek 157 požaduje pouze konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem, není 
problém.

I. Příslušné články Smlouvy o fungování Evropské unie

Článek 157

1. Každý členský stát zajistí uplatnění zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo 
rovnocennou práci.

2. „Odměnou“ ve smyslu tohoto článku se rozumí obvyklá základní či minimální mzda nebo 
plat a veškeré ostatní odměny, jež zaměstnavatel přímo nebo nepřímo, v hotovosti nebo
v naturáliích vyplácí zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáním.

Rovnost odměňování mužů a žen bez diskriminace na základě pohlaví znamená, že:

a) se odměna za stejnou práci vypočítává při úkolové mzdě podle stejné sazby,

b) časová odměna za práci je stejná na stejném pracovním místě.

3. Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským
a sociálním výborem přijímají opatření k uplatnění zásady rovných příležitostí a rovného 
zacházení pro muže a ženy v otázkách práce a zaměstnanosti včetně zásady stejné odměny 
za stejnou nebo rovnocennou práci.

4. …

Článek 153

1. Za účelem dosažení cílů stanovených v článku 151 Unie podporuje a doplňuje činnost 
členských států v těchto oblastech:

a) zlepšování především pracovního prostředí tak, aby bylo chráněno zdraví a bezpečnost 
pracovníků,

b) pracovní podmínky,

c) sociální zabezpečení a sociální ochrana pracovníků,

d) ochrana pracovníků při skončení pracovního poměru,

e) informování pracovníků a konzultace s nimi,

f) zastupování a kolektivní obrana zájmů pracovníků a zaměstnavatelů včetně 
spolurozhodování, s výhradou odstavce 5,

g) podmínky zaměstnávání státních příslušníků třetích zemí oprávněně pobývajících na území 
Unie,
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h) zapojení osob vyloučených z trhu pracovních příležitostí, aniž je dotčen článek 166,

i) rovnost příležitostí mezi muži a ženami na trhu práce a rovné zacházení na pracovišti,

j) boj proti sociálnímu vyloučení,

k) modernizace systémů sociálního zabezpečení, aniž je dotčeno písmeno c).

2. Za tímto účelem mohou Evropský parlament a Rada:

a) ….

b) směrnicemi stanovit v oblastech uvedených v odst. 1 písm. a) až i) minimální požadavky, 
které se uplatní postupně s přihlédnutím ke stávajícím podmínkám a technickým předpisům 
jednotlivých členských států. V těchto směrnicích se Rada zdrží ukládání správních, 
finančních a právních omezení bránících zakládání a rozvoji malých a středních podniků.

Evropský parlament a Rada rozhodují řádným legislativním postupem po konzultaci
s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

…..

3. …

II. Volba právního základu ze strany Komise

Upozorňujeme na to, že Komise obhajuje použití dvojího právního základu takto: Návrh 
vychází z čl. 153 odst. 2 a z čl. 157 odst. 3 Smlouvy o Fungování EU. Ačkoli směrnice 
92/85/EHS vychází z článku ... (nyní článek 153 Smlouvy o fungování EU) a jedná se
o samostatnou směrnici v rámci směrnice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví (směrnice 
89/391/EHS), byl k právnímu základu tohoto návrhu přidán článek 157 Smlouvy o ES. 
Mateřská dovolená je důležitým prvkem bezpečnosti a ochrany zdraví těhotných 
zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu. Ochrana před propuštěním nebo 
diskriminací na základě těhotenství nebo mateřství, jakož i odměňování po dobu mateřské 
dovolené napomáhají bezpečnosti a ochraně zdraví žen. Pravidla týkající se mateřské 
dovolené, její délky, odměny a práv a povinností žen na mateřské dovolené nebo žen, které se
z ní vracejí, jsou však rovněž úzce spjata s uplatňováním zásady rovných příležitostí
a rovného zacházení pro muže a ženy, jak je uvedeno v čl. 157 odst. 3. Proto se v případě 
tohoto návrhu používá dvojí právní základ1.

III. Analýza

Cílem projednávaného návrhu směrnice je novelizace dřívější směrnice (98/85/EHS), která 
                                               
1 Odkazy na smlouvy byly aktualizovány, tak aby odrážely vstoupení Lisabonské smlouvy v platnost.
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byla založena na článku 118a, což byl předchůdce článku 153 Smlouvy o fungování EU. V té 
době článek 118a neobsahoval otázku rovnosti mužů a žen, kterou se zabýval článek 119, 
avšak pouze z pohledu rovného zacházení z hlediska vyplácení mzdy.

Od Amsterodamské smlouvy si otázka rovnosti mužů a žen našla ve smlouvách své pevné 
místo. Jednak se tato otázka dnes stala základní zásadou obsaženou ve druhém pododstavci 
čl. 3 odst. 3 Smlouvy o EU, který říká, že Unie „bojuje proti sociálnímu vyloučení
a diskriminaci, podporuje sociální spravedlnost a ochranu, rovnost žen a mužů, 
mezigenerační solidaritu a ochranu práv dítěte“. To dále podporuje článek 8 Smlouvy
o fungování EU: „Při všech svých činnostech usiluje Unie o odstranění nerovností
a podporuje rovné zacházení pro muže a ženy.“ Tato zásada je vyjádřena v oblasti sociální 
politiky v čl. 153 odst. 1 písm. i) („rovnost příležitostí mezi muži a ženami na trhu práce
a rovné zacházení na pracovišti“) a v článku 157, zejména v odstavci 3 (přijímání opatření 
zaměřených na „uplatnění zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy
v otázkách práce a zaměstnanosti včetně zásady stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou 
práci“).

K původnímu právnímu základu, který je nyní obsažen v článku 153 Smlouvy o fungování 
EU, jenž se mj. zabývá otázkou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a otázkou rovnosti 
mezi muži a ženami s ohledem na to, jak se s nimi zachází na pracovišti, přidala Komise
v návrhu směrnice čl. 157 odst. 3, který se vztahuje konkrétně na problematiku rovného 
zacházení s muži a ženami v otázkách práce a zaměstnanosti. 
Komise se proto snaží ukázat, že navrhovaná směrnice se netýká pouze bezpečnosti a ochrany 
zdraví těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících 
zaměstnankyň při práci, jak je uvedeno v názvu směrnice, ale také pravidly týkajícími se 
mateřské dovolené, její délky, odměny a práv a povinností žen na mateřské dovolené nebo 
žen, které se z ní vracejí, což je z jejího pohledu úzce spjato s uplatňováním zásady rovných 
příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy, jak je uvedeno v čl. 157 odst. 3. To 
se odráží ve 2. bodě odůvodnění navrhované směrnice, kde je použití dalšího právního 
základu zdůvodněno takto: „Vzhledem k tomu, že se tato směrnice netýká pouze ochrany 
zdraví a bezpečnosti těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících 
zaměstnankyň, ale z povahy věci též otázek rovného zacházení, jako je právo na návrat 
na stejné nebo odpovídající pracovní místo, pravidla týkající se výpovědi a práva vyplývající
z pracovní smlouvy nebo pravidla lepší finanční podpory během mateřské dovolené, použije 
se jako právní základ této směrnice článek 153 v kombinaci s článkem 157 Smlouvy.“

Příslušné pozměňovací návrhy předložené Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví jsou 
zdůvodněny následovně:

„Směrnice 92/85/EHS pojednává o zákonné ochraně zdraví při práci těhotných zaměstnankyň
a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň z důvodu tělesného stavu žen 
během těhotenství a po něm, jež je v souladu s ustálenou judikaturou Soudního dvora 
Evropské unie. Dovolenou spojenou s narozením dítěte může využít pouze zaměstnankyně-
matka. Tato směrnice se tedy nedotýká otázky rovných příležitostí a rovného zacházení
v oblasti práce a zaměstnanosti, ani sladění rodinného a soukromého života. Článek [157] 
by se proto neměl uvádět.“ (Pozměňovací návrh č. 74 a 77, Anna Záborská.)

„Volba článku [157] Smlouvy jako právního základu ... představuje problém. Směrnice z roku 
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1992 byla založena na článku [153] Smlouvy o ES, který se týká bezpečnosti a ochrany zdraví 
pracovníků. Článek [157] se týká zásady rovného zacházení a rovných příležitostí mezi muži
a ženami. Přidání tohoto právního základu proto ospravedlňuje rozšíření oblasti působnosti 
směrnice nad rámec mateřské dovolené (a zejména nad rámec rodičovské dovolené, otcovské 
dovolené, otázku adopcí apod.) a omezuje otázky týkající se mateřské dovolené na přísné 
dodržování zásady rovnosti mezi muži a ženami.“ (Pozměňovací návrh č. 75 a 78, Philippe 
Juvin.)

S ohledem na tyto argumenty vyvstávají dvě otázky. Zaprvé je nutné zjistit, zda existuje 
přímá spojitost mezi pojmem rovnosti mezi muži a ženami a předmětem směrnice.

Jestliže na tuto otázku odpovíme kladně, bude nutné stanovit, zda je vhodné k čl. 153 odst. 2 
přidat čl. 157 odst. 3, jelikož se otázkou rovnosti mezi muži a ženami v oblastech 
zaměstnanosti a práce zabývají oba tyto články.

Existuje spojitost mezi předmětem směrnice a otázkou rovnosti mezi muži a ženami?

Smyslem navrhované směrnice je ochrana zaměstnankyň v době těhotenství, krátce po porodu
a v době kojení. Vzhledem k tomu, že z povahy věci jsou tyto situace příznačné pro biologii 
žen, týká se směrnice pouze žen a obsahuje ustanovení zaměřená jen na ženy. Na první pohled 
se zdá, že argument, že směrnice neřeší otázky rovnosti mezi muži a ženami, lze obhájit, 
ovšem není tomu tak.

Podle judikatury nesmí volba právního základu pro určité opatření „záviset pouze 
na přesvědčení některého orgánu“1 ale „musí být založena na objektivních faktorech, které 
podléhají soudnímu přezkoumání... mezi tyto faktory patří především účel a obsah opatření“2.
A skutečně je na základě značného množství dokladů nalezených jak v samotné směrnici, tak i 
v jejím všeobecném kontextu zcela zřejmé, že tato směrnice má do velké míry spojitost
s otázkou rovnosti mezi muži a ženami. Tvrdit opak by nemělo smysl a pouze by to 
znamenalo nepochopení smyslu a účelu navrhované směrnice.

1. Definice a obecná ustanovení

Zdrojem nepochopení je podle všeho pojem rovnosti. Čl. 157 odst. 3 obsahuje ustanovení 
týkající se přijímání opatření „k uplatnění zásady rovných příležitostí a rovného zacházení 
pro ženy a muže v otázkách zaměstnání a povolání“. Už na základě samotné formulace tohoto 
článku se lze domnívat, že rovnost může mít řadu různých podob. V tomto případě se jedná
o otázku rovného zacházení a rovných příležitostí. Nejenže se musí osobám obou pohlaví 
dostat rovného zacházení, ale musejí jim být také poskytnuty rovné příležitosti nebo by 
neměly být znevýhodňovány či mít méně nebo více příležitostí pouze proto, že patří
k určitému pohlaví.

Pojem rovnosti je proto úzce spjat s pojmem diskriminace, či spíše zákazu diskriminace.
V článku nazvaném „Pojem diskriminace ve francouzském a v evropském právu“ (La notion 
de discrimination dans le droit français et le droit européen) Daniel Lochak poskytuje 

                                               
1 Věc 45/86 Komise vs. Rada („všeobecné celní preference“) [1987] Sb. rozh. 1493, bod 11.
2 Věc C-300/89 Komise vs. Rada (oxid titaničitý) [1991], sb. rozh. I-2867, bod 10.
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zajímavou definici příbuzného, i když rozdílného pojetí nerovnosti a diskriminace. Především 
uvádí, že tyto dva pojmy od sebe nelze oddělovat, protože otázku diskriminace je nutné 
vnímat v širším kontextu snahy o boj s diskriminací1. Tvrdí, že nerovnost je „faktickou 
situací“, která je výsledkem faktorů příznačných pro jednotlivce nebo vnějších faktorů. 
Diskriminace se naproti tomu pojí s „činem někoho jiného“ a představuje „konání činitele“.
V tomto případě tím, že tato směrnice chrání určitou kategorii pracovníků, totiž těhotné ženy, 
ženy krátce po porodu a kojící ženy, brání také výskytu diskriminačního chování tím, že dává 
ženám možnost, aby nebyly znevýhodněny na základě svého tělesného stavu.

Soudní dvůr definuje diskriminaci jako „uplatňování odlišných pravidel na srovnatelné 
situace nebo uplatňování téhož pravidla na různé situace“2. Na základě stejné definice vydal 
Soudní dvůr rozhodnutí proti všeobecnému zákazu noční práce žen ve Francii, a to na základě 
toho, že se muži i ženy nacházejí ve stejné situaci, pokud jde o možné škodlivé účinky noční 
práce. V důsledku toho ženy nemohou být s ohledem na zásadu rovnosti osvobozeny od noční 
práce pouze na základě pohlaví. Soudní dvůr na druhou stranu rozhodl, že zákaz noční práce 
platí v případě těhotných a kojících zaměstnankyň, protože se v této době nacházejí v odlišné 
situaci než jejich mužští kolegové.

Na základě tohoto odůvodnění lze říci, že se těhotné a kojící ženy a ženy krátce po porodu 
nacházejí vzhledem ke svému tělesnému stavu v jiné situaci než muži. Z toho je patrné, 
že za diskriminaci se považuje aplikace podobných pravidel na různé situace, zatímco 
uplatnění pravidel specificky zaměřených na ženy v uvedených situacích je odůvodněno tím, 
že se nacházejí v jiné situaci než muži. Aniž by se tím tato směrnice vzdalovala zásadě 
rovnosti, to, že se týká pouze žen, dokládá, že uplatňuje zásadu rovnosti tím, že díky svým 
specifickým pravidlům umožňuje, aby nedocházelo k diskriminaci žen na základě jejich 
specifické situace. Směrnice je odpovědí na diskriminaci a na faktickou nerovnost vycházející
z určitého tělesného stavu zaměstnankyň v porovnání s muži. Tím, že chrání právě těhotné
a kojící ženy a ženy krátce po porodu, se tato směrnice snaží poskytnout ženám stejné 
zacházení jako v případě mužů a zajistit jim větší rovnost příležitostí.

Zatímco nerovnost je spjata se skutečnou situací žen, rovnost může odpovídat jejich faktické 
či právní situaci, tj. reálné či formální rovnosti. Argument, že mezi směrnicí a rovností mužů
a žen neexistuje spojitost, je založen na pojetí formální rovnosti. Podle tohoto argumentu se 
opatření považuje za opatření přijaté s ohledem na rovnost mužů a žen pouze v případě, 
že nařizuje stejné chování vůči oběma pohlavím a zakazuje rozdílné chování pouze na základě 
pohlaví dotyčné osoby. Tím, že čl. 157 odst. 1 stanovuje zásadu „stejné odměny mužů a žen“, 
také spadá do této kategorie. V současnosti existuje řada ustanovení, v nichž je stanovena 
zásada formální rovnosti mezi muži a ženami a která zejména v oblasti práce a pracovních 
podmínek zakazují jakoukoli formu diskriminace na základě pohlaví.

Statistiky však jednoznačně ukazují, že zatímco z právního hlediska je rovnost jasně dána, 
existuje mezi muži a ženami, pokud jde o zaměstnání, zacházení a mzdy, zjevná nerovnost. 
Rovnosti mužů a žen, pokud jde o práci, tak ještě zdaleka nebylo dosaženo. Právě proto 

                                               
1 D. Lochak, „La notion de discrimination dans le droit français et le droit européen“ v knize „Egalité des sexes: 
la discrimination positive en question“, s. 40.
2 Věc C-342/93 Gillespie and Others vs. Northern Health and Social Services Boards [1996] Sb. rozh. I-475, 
bod 16; věc C-394/96 Brown vs. Rentokil Ltd [1998] Sb. rozh. I-4185, bod 30.
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se zdá, že politika jednotlivých členských států i politika EU se přiklání k hledání nejen 
formální rovnosti, ale také reálné, skutečné rovnosti. Vyskytují se hlasy, že v důsledku toho 
jsme svědky odklonu od rovného zacházení k rovným příležitostem, od zásady přísné rovnosti
k propagaci pozitivní diskriminace. Tato potřeba byla stanovena v obecném doporučení č. 25
k čl. 4 odst. 1 Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, k dočasným zvláštním 
opatřením:

„K tomu, aby bylo dosaženo faktické ... skutečné rovnosti žen a mužů, nestačí formální, 
programový přístup. Úmluva kromě toho požaduje, aby byl ženám zajištěna stejná výchozí 
situace a aby jim povzbudivé prostředí umožnilo dosáhnout stejných výsledků jako mužům. 
Nestačí ženám zaručit stejné zacházení jako mužům. Spíše je třeba brát v úvahu biologické
i sociální a kulturní rozdíly mezi ženami a muži. Za určitých podmínek bude k řešení těchto 
rozdílů nutné zajistit nerovné zacházení se ženami a muži.“1

Pravidla stanovená směrnicí je nutné chápat jako opatření na ochranu těhotných a kojících žen
a žen krátce po porodu právě v tomto kontextu sociální politiky. Je nepochybné, že směrnice 
obsahuje ustanovení, která se ze své povahy mohou aplikovat pouze na ženy, tato ustanovení 
však na jedné straně odpovídají povinnému zákazu diskriminace a na druhé straně nutnosti 
dosáhnout skutečné rovnosti mužů a žen a zároveň pomáhají chránit bezpečnost a zdraví 
těchto zaměstnankyň.

2. Důkazy obsažené ve směrnici

a) Odůvodnění

Odůvodnění jasně ukazují, že schválení směrnice je nutné vidět v kontextu ochrany těhotných
a kojících žen a žen krátce po porodu před jakoukoli diskriminací spojenou s jejich stavem
a že tato směrnice se tak snaží pomoci dosáhnout zásady rovnosti mužů a žen v oblasti práce
a pracovních podmínek.

Ve 3. bodě odůvodnění se proto uvádí, že směrnice se „z povahy věci [týká] též otázek 
rovného zacházení“. V bodech odůvodnění č. 4 a 5 je uvedeno, že rovnost mezi muži
a ženami je základní zásadou, která se musí rozšířit na veškerou činnost EU a kterou se tato 
činnost musí řídit. Odůvodnění č. 7 obsahuje zmínku o směrnici z kategorie právních předpisů 
týkajících se „rovnosti pohlaví“. Pokud jde o odůvodnění č. 11 a 17, odvolávají se 
na judikaturu Soudního dvora o ochraně těhotných žen před diskriminací na základě zásady 
rovného zacházení. S ohledem na body odůvodnění jako celek je z hlediska jejich obsahu
jasné, že dokládají, že směrnice je přímo spjata s podporou rovnosti mužů a žen na pracovišti.

b) Vlastní text směrnice

Jelikož má tento návrh směrnice novelizovat stávající směrnici, měla by tato analýza přihlížet 
nejen k novým či pozměněným článkům, ale také k článkům směrnice 92/85/EHS, jež 
zůstanou v platnosti.

                                               
1 Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen (CEDAW), obecné doporučení č. 25, 30. zasedání, 2004, čl. 4 
odst. 1 - Dočasná zvláštní opatření.
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Některé z těchto článků mají přímou spojitost s bezpečností a ochranou zdraví pracovníků.
Týká se to článků 3 a 8. Tyto články se zabývají otázkou hodnocení nebezpečných 
chemických, fyzikálních a biologických látek (článek 3), povinností hodnotit rizika
a poskytovat o nich informace (článek 4), kroky následujícími po hodnocení (články 5 a 6), 
zákazem noční práce (článek 7) a mateřskou dovolenou (článek 8).

Na druhé straně mají přímou spojitost s ochranou žen před diskriminací, která je důsledkem 
jejich stavu coby těhotných a kojících žen nebo žen krátce po porodu, tyto články: článek 9 
chrání zaměstnankyně před ztrátou mzdy, pokud si berou volno na těhotenské prohlídky, 
článek 10 zakazuje propustit zaměstnankyni v době těhotenství nebo na mateřské dovolené, 
článek 11 zaručuje zaměstnankyni její práva a výhody vyplývající z její pracovní smlouvy
a článek 12 se zabývá ochranou výše uvedených práv.

Tato konkrétní analýza obsahu vlastního textu směrnice ukazuje, že směrnice sleduje 
ve skutečnosti dva cíle, totiž zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnankyň a zabezpečit 
jim rovné zacházení.

3. Důkazy obsažené v dokumentech, které nejsou součástí směrnice

Veškeré dokumenty, které doprovázejí návrh směrnice, jej jednoznačně zařazují mezi opatření 
na podporu rovnosti mužů a žen v zaměstnání.

a) Důvodová zpráva

Komise s cílem odůvodnit přijetí nové směrnice klade důraz na to, aby připomněla její 
kontext, totiž činnost Unie zaměřenou na sladění práce a soukromého a rodinného života, 
zajištění rovných příležitostí pro muže a ženy na trhu pracovních příležitostí a na boj proti 
diskriminaci, kterou jsou postiženy těhotné ženy, pokud jde o práci a zaměstnání. V této 
souvislosti uvádí seznam nejrůznějších nástrojů, které v této oblasti existují, jako je např. plán 
na dosažení rovného postavení žen a mužů 2006–2010 a řada usnesení Evropského 
parlamentu. Je v ní také zmínka o tom, že proběhla konzultace s Poradním výborem pro rovné 
příležitosti žen a mužů.

b) Posouzení dopadu směrnice

V posouzení dopadu směrnice jsou uvedeny zajímavé podrobnosti ohledně druhu rovnosti, 
na nějž se zaměřuje celá škála opatření obsažených v návrhu směrnice. Uvádí se v něm, že

„cílem veškeré činnosti je dosáhnout větší rovnosti mezi muži a ženami, pokud 
jde o jejich účast na trhu práce, a dokonalejší sladění pracovního, soukromého
a rodinného života“.

Toto prohlášení je v přímém rozporu s odůvodněním různých pozměňovacích návrhů 
předložených proto, že „tato směrnice se tedy nedotýká otázky rovných příležitostí a rovného 
zacházení v oblasti práce a zaměstnanosti, ani sladění rodinného a soukromého života“.

Opatření zaměřená na ochranu těhotných a kojících žen a žen krátce po porodu se týkají 
přímo problematiky sladění práce a rodinného a soukromého života. Tato opatření umožňují 
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ženě, aby se rozhodla, zda se soustředí na svůj rodinný život, aniž by tím trpěl její pracovní 
život. Z logického a formálního hlediska se dá říci, že se tato otázka dotýká i mužů, statistiky 
však ukazují, že zapojení do rodinného života znevýhodňuje pracovní život mužů daleko 
méně, jelikož na ženách stojí mnohem větší část odpovědnosti za rodinný život. V posouzení 
dopadu směrnice se v této souvislosti uvádí sdělení Komise, jež se zabývá otázkou opatření 
zaměřených na zmenšení rozdílu v odměňování žen a mužů:

„Rodičovství trvale snižuje pouze míru zaměstnanosti žen, nikoliv mužů.
V důsledku toho je profesní dráha žen přerušována častěji, je pomalejší a kratší,
a proto je méně odměňována.“1

Proto aby bylo možné zajistit rovnost mužů a žen v zaměstnání a jejich rovné profesní 
příležitosti, opatření zaměřená na lepší sladění pracovního a rodinného života, i když 
se některá z nich týkají pouze žen, přímo napomáhají vytvořit skutečnou rovnost, které se 
zatím nepodařilo dosáhnout.

Podle posouzení dopadu směrnice proto opatření uvedená v jejím návrhu pomohou 
při vytváření rovnosti obou pohlaví, pokud jde o míru jejich uplatnění na trhu pracovních 
příležitostí. Jsou skutečně předkládány argumenty, že prodloužení mateřské dovolené může 
ženám zajistit větší stabilitu v zaměstnání, které měly před těhotenstvím2. Podle posouzení 
dopadu směrnice existují předpoklady, že prodloužení mateřské rodičovské o čtyři týdny 
může vést k tomu, že ženy nebudou muset k prodloužení své nepřítomnosti v zaměstnání tak 
často využívat rodičovskou dovolenou. Poskytnutí těchto dalších čtyř týdnů umožní, 
aby si matky vytvořily k dítěti silnější pouto a také aby ochotněji využily služeb zařízení péče
o dítě. V posouzení dopadu směrnice se v této souvislosti uvádí, že „delší mateřská dovolená 
by mohla překlenout dobu, než bude k dispozici zařízení péče o dítě“3.

A konečně ustanovení návrhu směrnice, podle něhož bude moci zaměstnaná žena po mateřské 
dovolené požádat zaměstnavatele o změnu délky a rozvržení pracovní doby4, by mělo ženám 
umožnit vrátit se do práce na plný úvazek a nenutit je pracovat na částečný pracovní úvazek5.
Zaměstnavatel není povinen takového žádosti vyhovět, bylo však zjištěno, že tento druh 
opatření, které je v současné době v platnosti ve Velké Británii, má pozitivní vliv na udržení 
si zaměstnání, které žena zastávala před narozením dítěte.6

3. Závěr analýzy

Analýza návrhu směrnice i doprovodných dokumentů jasně prokázala spojitost mezi 
navrhovanou směrnicí a zásadou rovnosti mezi muži a ženami. Přes tuto spojitost se však 
může i nadále zdát obtížné tuto směrnici o ochraně těhotných a kojících žen a žen krátce 
po porodu správně zařadit. Je tomu tak proto, že v podstatě neobsahuje opatření, která 

                                               
1 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů ze dne 18. července 2007 nazvané „Boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů“ (KOM(2007) 424 
v konečném znění) bod 2-1.
2 Zpráva o posouzení dopadu – SEC(2008)2596, s 31. Viz také s. 34.
3 Zpráva o posouzení dopadu – SEC(2008)2596, s 35.
4 Čl. 11 odst. 5 (přidaný na základě návrhu směrnice).
5 Většinu osob pracujících na částečný úvazek tvoří ženy.
6 Zpráva o posouzení dopadu – SEC(2008)2596, s 33.



PE438.389v01-00 10/11 AL\803146CS.doc

CS

by se vztahovala jak na muže, tak i na ženy, ale pouze opatření, která platí pro ženy. Na druhé 
straně to není v povaze takového druhu pozitivního opatření, jaké umožňuje čl. 157 odst. 4 
Smlouvy o fungování EU. Pozitivní opatření umožňují přijímání specifických opatření 
zaměřených na to, aby bylo v případě méně zastoupeného pohlaví dosaženo účinné rovnosti. 
Tato opatření jsou však svou povahou dočasná a musejí přestat platit v okamžiku, kdy je této 
rovnosti dosaženo. Rovnosti mezi muži a ženami, pokud jde o těhotenství, však nemůže být 
dosaženo nikdy, protože biologická výbava žen je staví do jiné situace než v případě mužů. 
Někteří komentátoři klasifikují tato ochranná opatření jako výjimku ze zásady rovnosti, je 
však vhodnější je označit za opatření, která umožňují dosáhnout účinné rovnosti mezi muži
a ženami, jelikož brání diskriminaci žen (zákazem jejich propouštění apod.) a prostřednictvím 
povinností, které ukládají (právo na návrat do zaměstnání a na využití všech výhod spojených
s jejich zaměstnaneckou smlouvou), poskytují ženám de facto rovné zacházení a možnost 
netrpět nevýhodami spojenými s jejich stavem příznačným pro ženy a zároveň jim poskytují 
práva spojená s jejich specifickými potřebami (mateřská dovolená). Je to tak správnější, 
protože to vyplývá z judikatury Soudního dvora týkající se výkladu čl. 2 odst. 3 směrnice 
76/2071, v němž se uvádí:

„3. Touto směrnicí nejsou dotčena ustanovení týkající se ochrany žen, zejména pokud 
jde o těhotenství a mateřství.“

Ve svém rozsudku ve věci Hofmann2 a ve všech dalších případech, které byly důsledně řešeny 
stejným způsobem3, Soudní dvůr s konkrétním odvoláním na tento článek uvedl, že uznává, 
že „s ohledem na zásadu rovného zacházení je legitimní bránit potřeby žen ze dvou důvodů. 
Zaprvé je legitimní chránit ženu z důvodu jejího tělesného stavu během těhotenství a po něm 
až do doby, kdy se její fyziologické a duševní funkce vrátí po porodu do normálního stavu. 
Zadruhé je legitimní chránit zvláštní vztah mezi ženou a dítětem v době, která následuje 
po těhotenství a porodu.“4

Tím, že Soudní dvůr prohlásil, že ochrana žen je „s ohledem na zásadu rovného zacházení“
legitimní, nepopíratelně zařazuje návrh uvažované směrnice do kontextu zásady rovnosti, 
od nějž ji na rozdíl od názoru autorů pozměňovacích návrhů nelze oddělovat.

IV. Je nutné přidávat čl. 157 odst. 3, když čl. 153 odst. 2 písm. b) již obsahuje ustanovení 
na podporu rovnosti mužů a žen?

Od chvíle, kdy vstoupila v platnost Amsterodamská smlouva, se otázka rovného zacházení
v oblasti sociální politiky objevuje ve dvou článcích, a sice v současném čl. 153 odst. 1 
písm. i) Smlouvy o fungování EU, který hovoří o „rovných příležitostech mezi muži a ženami 
na trhu práce a rovném zacházení na pracovišti“, a v čl. 157 odst. 3 Smlouvy o fungování 
EU, který zmiňuje „zásadu rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy
v otázkách práce a zaměstnanosti včetně zásady stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou 
práci“. Přestože se tyto články svým obsahem podobají, panuje všeobecné přesvědčení, 
                                               
1 Směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, 
pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky 
(Úř. věst. 1976 L 39, s. 40).
2 Věc 184/83 Hofmann vs. Barmer Ersatzkasse [1984] Sb. rozh. 3047.
3 Viz např. věc C-32/93 Webb vs. EMO Air Cargo [1994] Sb. rozh. I-3567.
4 Hofmann, bod 25.
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že článek 157 se otázkou rovnosti zabývá konkrétněji a podrobněji, od otázky rovného 
odměňování (odst. 1 a 2) až po legálnost pozitivních opatření ve prospěch méně zastoupeného 
pohlaví s cílem „zajistit úplnou rovnost“ (odstavec 4). Článek 153 naproti tomu uvádí výčet 
oblastí, v nichž má Unie pravomoc konat. 

V. Závěr

Vzhledem k uvedeným skutečnostem se domníváme, že zachování dvou právních základů,
a sice článku 153 a čl. 157 odst. 3, má plné oprávnění.

Na schůzi, která se konala dne 28. ledna 2010, Výbor pro právní záležitosti 21 hlasy 
pro (hlasování se nikdo nezdržel)1 jednomyslně rozhodl vydat pro Váš výbor následující 
doporučení: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 
92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných 
zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň, by měl být 
založen na dvojím právním základě, který představuje článek 153 a čl. 157 odst. 3 Smlouvy
o fungování Evropské unie.

S pozdravem 

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Závěrečného hlasování se zúčastnili tito poslanci: Evelyn Regner (místopředsedkyně), Marielle Gallo, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, 
Cecilia Wikström, Christian Engström, Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, 
Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.


