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Vec: Stanovisko k právnemu základu návrhu smernice Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/85/EHS o zavedení 
opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich 
pracovníčok (KOM(2008)0637 – C6-0340/2008– 2008/0193 (COD))

Vážená pani Svensson,

listom z 12. januára 2010 ste v súlade s článkom 37 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadali 
Výbor pre právne veci o overenie správnosti určenia právneho základu uvedeného návrhu 
Komisie.

Výbor preskúmal uvedenú otázku na svojej schôdzi 28. januára 2010.

Právnym základom, ktorý Komisia navrhla pre navrhovanú smernicu, je článok 137 ods. 2 
Zmluvy o ES v spojení s článkom 141 ods. 3. Po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti sa 
právnym základom stáva článok 153 ods. 2 a článok 157 ods. 3 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEU).

Niektorí poslanci gestorského výboru predložili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorými 
sa vypúšťa odkaz na článok 157 ods. 3 v preambule navrhovanej smernice. Otázkou teda je, či 
navrhovaná smernica môže byť založená len na článku 153.

Z procedurálneho hľadiska neprináša spojenie obidvoch článkov žiadne ťažkosti, keďže 
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riadny legislatívny postup sa uplatňuje v každom prípade. Skutočnosť, že z článku 153 ods. 2 
vyplýva požiadavka konzultácie tak s Hospodárskym a sociálnym výborom, ako aj s 
Výborom regiónov, zatiaľ čo podľa článku 157 sa vyžaduje len konzultácia s Hospodárskym 
a sociálnym výborom, nepredstavuje žiadny problém.

I. Príslušné články ZFEÚ

Článok 157

1. Každý členský štát zabezpečí uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za 
rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.

2. Pre účely tohto článku znamená „odmena“ obvyklú základnú alebo minimálnu mzdu alebo 
plat a všetky dávky, ktoré zamestnávateľ vypláca priamo alebo nepriamo, v hotovosti alebo 
v naturáliách, pracovníkovi v pracovnom pomere.

Rovnosť odmeňovania bez diskriminácie založenej na pohlaví znamená:

a) že odmena za rovnakú prácu pri úkolovej mzde sa vypočíta podľa rovnakej sadzby,

b) že odmena za prácu je pri časovej mzde za rovnakú prácu rovnaká.

3. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade 
s Hospodárskym a sociálnym výborom prijmú opatrenia na zabezpečenie uplatňovania zásady
rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v otázkach zamestnania 
a povolania, vrátane zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej 
hodnoty.

4. …

Článok 153

1. Na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 151 Únia podporuje a dopĺňa činnosti členských 
štátov v týchto oblastiach:

a) zlepšovanie pracovného prostredia najmä s ohľadom na ochranu zdravia a bezpečnosti 
pracovníkov;

b) pracovné podmienky;

c) sociálne zabezpečenie a sociálna ochrana pracovníkov;

d) ochrana pracovníkov pri skončení pracovnej zmluvy;

e) informovanosť a porady s pracovníkmi;

f) zastupovanie a kolektívna ochrana záujmov pracujúcich a zamestnávateľov, vrátane 
spolurozhodovania, s výnimkou odseku 5;
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g) podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín s riadnym pobytom na území 
Únie;

h) integrácia osôb vylúčených z trhu práce, bez toho, aby bol dotknutý článok 166;

i) rovnosť medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o rovnaké príležitosti na trhu práce a rovnaké 
zaobchádzanie v práci;

j) boj proti vylučovaniu osôb zo spoločnosti;

k) modernizácia systémov sociálnej ochrany bez toho, aby bolo dotknuté písmeno c).

2. Na tento účel Európsky parlament a Rada:

a) ….

b) môžu v oblastiach uvedených v odseku 1 písm. a) až i) prijímať vo forme smerníc 
minimálne požiadavky na ich postupné uskutočňovanie so zreteľom na podmienky a technické 
predpisy prijímané v každom z členských štátov. Takéto smernice nesmú ukladať také správne, 
finančné a právne obmedzenia, ktoré by bránili vzniku a rozvoju malých a stredných 
podnikov.

Európsky parlament a Rada rozhodujú v súlade s riadnym legislatívnym postupom po porade 
s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

3. …

II. Voľba právneho základu Komisiou

Komisia odôvodňuje uplatnenie dvojitého právneho základu takto: Návrh vychádza z článku 
153 ods. 2 a článku 157 ods. 3 ZFEÚ. Hoci smernica 92/85/EHS vychádza z ... [terajšieho 
článku 153 ZFEÚ] a je samostatnou smernicou v rámci smernice o bezpečnosti a ochrane 
zdravia (smernica 89/391/EHS), do právneho základu tohto návrhu sa pridáva článok 157 
Zmluvy o ES. Materská dovolenka je významná so zreteľom na ochranu zdravia a bezpečnosť 
tehotných pracovníčok alebo pracovníčok krátko po pôrode. Ochrana pred prepustením alebo 
diskrimináciou na základe tehotenstva alebo materstva napomáha pri ochrane zdravia a 
bezpečnosti žien a rovnako je tomu aj v prípade odmeňovania počas materskej dovolenky. 
Pravidlá týkajúce sa materskej dovolenky, jej trvania, odmeňovania, ako aj práv a povinností 
žien na materskej dovolenke alebo žien, ktoré sa z nej vracajú, sú takisto úzko späté 
s uplatňovaním zásady rovnakých príležitostí a rovnakého zaobchádzania medzi ženami 
a mužmi, ako je uvedené v článku 157 ods. 3. Právne základy tohto návrhu sa preto 
kombinujú1.

                                               
1 Odkazy v zmluve boli aktualizované s cieľom zohľadniť vstup Lisabonskej zmluvy do platnosti.
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III. Analýza

Účelom prerokúvaného návrhu smernice je zmeniť a doplniť predošlú smernicu (98/85/EHS), 
ktorá sa zakladala na článku 118a, ktorý je predchodcom článku 153 ZFEÚ. V tom čase 
nebola otázka rovnosti medzi mužmi a ženami zahrnutá do článku 118a, bola však predmetom 
článku 119, i keď len pokiaľ ide o rovnaké zaobchádzanie z hľadiska odmeny. 

Od prijatia Amsterdamskej zmluvy si otázka rovnosti medzi mužmi a ženami našla v 
zmluvách svoje miesto. Na jednej strane sa v súčasnosti uvádza ako všeobecná zásada v 
druhom pododseku článku 3 ods. 3 ZEÚ, v ktorom sa stanovuje, že Únia „bojuje proti 
sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a podporuje sociálnu spravodlivosť a ochranu, rovnosť 
medzi ženami a mužmi, solidaritu medzi generáciami a ochranu práv dieťaťa“. Toto sa 
podporuje článkom 8 ZFEÚ: „Vo všetkých svojich činnostiach sa Únia zameriava na 
odstránenie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami.“ Táto zásada je 
vyjadrená v oblasti sociálnej politiky v článkoch 153 ods. 1 písm. i) („rovnosť medzi mužmi 
a ženami, pokiaľ ide o rovnaké príležitosti na trhu práce a rovnaké zaobchádzanie v práci“) a 
157, najmä v odseku 3 (prijatie opatrení na „zabezpečenie uplatňovania zásady rovnosti 
príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v otázkach zamestnania 
a povolania, vrátane zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej 
hodnoty“).

V návrhu smernice Komisia doplnila pôvodný právny základ, terajší článok 153 ZFEÚ, v 
ktorom ide okrem iného o zdravie a bezpečnosť pracovníkov a rovnosť medzi mužmi a 
ženami, čo sa týka zaobchádzania v práci, o článok 157 ods. 3, ktorý sa konkrétne týka 
rovnakého zaobchádzania s mužmi a so ženami v otázkach zamestnania a povolania.
Komisia sa preto snaží ukázať, že navrhovaná smernica sa týka nielen zdravia a bezpečnosti 
pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich 
pracovníčok, ako sa uvádza v názve, ale aj pravidiel týkajúcich sa materskej dovolenky, jej 
dĺžky, odmeňovania a práv a povinností žien, ktoré odchádzajú na materskú dovolenku alebo 
sa z nej vracajú, pričom Komisia sa domnieva, že tieto pravidlá sú vo svojej podstate spojené 
s uplatňovaním zásady rovnakých príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, 
ako je stanovené v článku 157 ods. 3. Toto sa odráža v odôvodnení 2 navrhovanej smernice, 
ktorá odôvodňuje dodatočný právny základ takto: „Keďže táto smernica sa netýka iba zdravia 
a bezpečnosti tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich 
pracovníčok, ale takisto prirodzene otázok rovnakého zaobchádzania, ako je právo na návrat 
na svoje alebo na porovnateľné pracovné miesto, pravidlá týkajúce sa prepustenia 
a zamestnanecké práva, alebo práva týkajúce sa lepšej finančnej podpory počas dovolenky, 
články 153 a 157 tvoria právny základ tejto smernice.“

Príslušné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené vo Výbore pre práva žien a rodovú 
rovnosť, sú odôvodnené takto:

„Smernica 92/85/EHS sa vzhľadom na biologický stav žien počas tehotenstva a po ňom a v 
kontexte zavedenej judikatúry Súdneho dvora Európskych spoločenstiev týka zlepšenia 
zákonnej ochrany zdravia tehotných pracovníčok, pracovníčok krátko po pôrode alebo 
dojčiacich pracovníčok pri práci. Nikto iný ako pracujúca matka nemôže využiť dovolenku 
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spojenú s pôrodom. Táto smernica teda nezasahuje do otázok rovnakých príležitostí a 
rovnakého zaobchádzania v oblasti zamestnania a povolania alebo zosúladenia pracovného a 
rodinného a súkromného života. Článok [157] by sa nemal uvádzať.“ (Pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy 74 a 77, Anna Záborská.)

„Le choix de la base juridique fondée sur l'article [157] du Traité ... pose problème. La 
directive de 1992 était fondée sur l'article [153] du Traité CE relatif à la protection de la 
santé et de la sécurité des travailleurs. L'article [157] concerne le principe de l'égalité de 
traitement et de l'égalité des chances entre hommes et femmes. Or ajouter cette base juridique 
justifie l'extension du champ d'application de la directive au-delà du congé maternité (et 
notamment au congé parental, de paternité, d'adoption, etc.) et réduit les questions relatives 
au congé maternité à un strict respect du principe d'égalité hommes-femmes.“ (Pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy 75 a 78, Philippe Juvin.)

So zreteľom na tieto argumenty sa vynárajú dve otázky. Po prvé, je potrebné stanoviť, či 
existuje alebo neexistuje priama súvislosť medzi pojmom rovnosti medzi mužmi a ženami a 
predmetom smernice.

Ak je odpoveď na túto otázku kladná, bude potrebné stanoviť, či je vhodné pridať k článku 
153 ods. 2 článok 157 ods. 3 vzhľadom na to, že otázka rovnosti medzi mužmi a ženami v 
oblasti zamestnania a práce sa vyskytuje v obidvoch týchto článkoch.

Existuje súvislosť medzi predmetom smernice a otázkou rovnosti medzi mužmi a ženami?

Účelom dotknutej smernice je zabezpečiť ochranu pracujúcich žien počas tehotenstva, krátko 
po pôrode alebo v období dojčenia. Keďže tieto situácie sú vo svojej podstate príznačné pre 
biológiu žien, smernica sa týka len žien alebo zahŕňa ustanovenia výlučne určené pre ženy. 
Na prvý pohľad sa zdá, že argument, že smernica sa nezaoberá otázkami rovnosti mužov/žien, 
je obhájiteľný, nie je to však tak.

Podľa judikatúry voľba právneho základu pre opatrenie „nesmie závisieť jednoducho na 
presvedčení inštitúcie“1, ale „sa musí zakladať na objektívnych faktoroch, ktoré možno 
preskúmať súdnym orgánom ... . Tieto faktory zahŕňajú najmä cieľ a obsah opatrenia.“2

Skutočne, vzhľadom na širokú škálu dôkazov nachádzajúcich sa v samotnej smernici i v jej 
celkovom kontexte, je nanajvýš jasné, že smernica je výrazne spojená s otázkou rovnosti 
medzi mužmi a ženami. Tvrdiť opak by bolo nezmyselné a rovnalo by sa to nepochopeniu 
zmyslu a účelu navrhovanej smernice.

1. Vymedzenia pojmov a všeobecný rámec

Zdá sa, že nepochopenie má svoje korene v pojme rovnosti. V článku 157 ods. 3 sa stanovuje 
prijímanie opatrení „na zabezpečenie uplatňovania zásady rovnosti príležitostí a rovnakého 
zaobchádzania s mužmi a ženami v otázkach zamestnania a povolania“. Samotná formulácia 
tohto článku naznačuje, že rovnosť môže mať niekoľko podôb. V tomto prípade ide o otázku 
rovnakého zaobchádzania a rovnakých príležitostí. Je nevyhnutné, aby sa nielenže rovnako 

                                               
1 Vec 45/86 Komisia/Rada (Všeobecné colné preferencie) [1987] Zb. s. 1493, bod 11.
2 Vec C-300/89 Komisia/Rada (Oxid titaničitý) [1991] Zb. I-2867, bod 10.
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zaobchádzalo s mužmi a so ženami, ale takisto aby dostávali rovnaké príležitosti, neboli 
znevýhodňovaní alebo nemali menej či viac príležitostí z dôvodu príslušnosti k určitému 
pohlaviu.
Pojem rovnosti je preto úzko spojený s pojmom diskriminácie či skôr nediskriminácie. V 
článku nazvanom „La notion de discrimination dans le droit français et le droit européen“ 
(Pojem diskriminácie vo francúzskom práve a v európskom práve) Daniel Lochak uvádza 
zaujímavú definíciu príbuzných, no i tak rozdielnych pojmov nerovnosti a diskriminácie. 
Predovšetkým uvádza, že oba pojmy sú neoddeliteľné, keďže otázku diskriminácie máme 
vnímať v širšom kontexte vôle bojovať proti diskriminácii1. Argumentuje, že nerovnosť je 
„faktickou situáciou“, ktorá vyplýva buď z faktorov úzko spätých s jednotlivcami alebo z 
vonkajších faktorov. Pokiaľ ide o diskrimináciu, tá je spojená s „činom niekoho iného“ a je 
„konaním aktívneho činiteľa“. V tomto prípade smernica prostredníctvom ochrany konkrétnej 
kategórie, a to tehotných žien, žien krátko po pôrode alebo dojčiacich žien, zamedzuje vzniku 
diskriminačného správania tým, že umožňuje, aby ženy neboli znevýhodňované z dôvodu 
svojej biologickej situácie.

Súdny dvor definuje diskrimináciu ako „uplatňovanie rozdielnych pravidiel na porovnateľné 
situácie alebo uplatňovanie toho istého pravidla na rozdielne situácie“2. Na základe tej istej 
definície Súdny dvor rozhodol v neprospech všeobecného zákazu nočnej práce žien vo 
Francúzsku z toho dôvodu, že muži a ženy sú v rovnakej situácii, pokiaľ ide o možné škodlivé 
dôsledky nočnej práce. So zreteľom na zásadu rovnosti by preto nebolo možné vylúčiť ženy z 
nočnej práce len na základe ich pohlavia. Na druhej strane Súdny dvor tvrdil, že zákaz je 
platný v prípade tehotných alebo dojčiacich pracovníčok, keďže tieto ženy boli v tom čase v 
odlišnej situácii v porovnaní s ich mužskými kolegami.

Po tejto úvahe možno konštatovať, že tehotné ženy, ženy krátko po pôrode alebo dojčiace 
ženy sú vzhľadom na svoj biologický stav v odlišnej situácii oproti mužom. Potom je zrejmé, 
že uplatňovanie podobných pravidiel na rôzne situácie je diskriminačné, zatiaľ čo 
uplatňovanie pravidiel špecifických pre ženy v týchto situáciách je opodstatnené vzhľadom na 
to, že sú v odlišnej situácii v porovnaní s mužmi. Skutočnosť, že smernica sa týka len žien, 
ani zďaleka neznamená odklon od zásady rovnosti, ale svedčí o tom, že uplatňuje zásadu 
rovnosti, keďže vďaka svojim špecifickým pravidlám umožňuje, aby ženy neboli 
znevýhodňované z dôvodu svojej špecifickej situácie. Smernica je odpoveďou na 
diskrimináciu a de facto nerovnosť vyplývajúcu z biologickej situácie pracujúcich žien v 
porovnaní s mužmi. Účelom smernice je umožniť prostredníctvom osobitnej ochrany 
tehotných žien, žien krátko po pôrode alebo dojčiacich žien, aby sa so ženami zaobchádzalo 
rovnako ako s mužmi a aby vo väčšej miere dostávali skutočne rovnaké príležitosti.

Zatiaľ čo nerovnosť predstavuje takpovediac skutočnú situáciu, rovnosť môže zodpovedať 
situácii de facto alebo de jure, t. j. skutočnej alebo formálnej rovnosti. Argument, že 
neexistuje súvislosť medzi smernicou a nerovnosťou medzi mužmi a ženami, je založený na 
pojme formálnej rovnosti. Podľa tohto argumentu sa prijíma opatrenie s ohľadom na rovnosť 
medzi mužmi a ženami len vtedy, ak sa ním stanovuje rovnaké správanie voči obidvom 

                                               
1 D. Lochak: „La notion de discrimination dans le droit français et le droit européen“ v „Egalité des sexes: la 
discrimination positive en question“, s. 40.
2 Vec C-342/93 Gillespie and Others/Northern Health and Social Services Boards [1996] Zb. I-475, bod 16; vec 
C-394/96 Brown/Rentokil Ltd [1998] Zb. I-4185, bod 30.
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pohlaviam alebo sa ním zakazuje odlišné správanie z dôvodu pohlavia dotknutej osoby. Do 
tejto kategórie spadá odsek 1 článku 157 tým, že sa v ňom uvádza „zásada rovnakej odmeny 
pre mužov a ženy“. V súčasnosti existujú početné ustanovenia, ktorými sa stanovuje zásada 
formálnej rovnosti medzi mužmi a ženami a zakazuje sa akákoľvek forma diskriminácie na 
základe pohlavia, najmä v oblasti zamestnania a práce.

Zo štatistík však jednoznačne vyplýva, že zatiaľ čo zákonom bola jasne stanovená rovnosť, 
medzi mužmi a ženami existuje očividná nerovnosť, pokiaľ ide o zamestnanie, zaobchádzanie 
a odmeňovanie. Zďaleka teda nebola dosiahnutá rovnosť medzi mužmi a ženami v práci. 
Práve z tohto dôvodu možno pozorovať, že vnútroštátne a európske politiky sa posúvajú 
smerom k úsiliu o dosiahnutie nielen formálnej, ale aj reálnej, skutočnej rovnosti. Objavujú sa 
hlasy, že v dôsledku toho dochádza k presunu od rovnakého zaobchádzania k rovnakým 
príležitostiam, od zásady prísnej rovnosti k podpore pozitívnych opatrení. Táto potreba bola 
uvedená vo Všeobecnom odporúčaní č. 25 k článku 4 ods. 1 Dohovoru o odstránení všetkých 
foriem diskriminácie žien, o dočasných osobitných opatreniach:

„Na dosiahnutie de facto rovnosti medzi ženami a mužmi, ... skutočnej rovnosti nestačí čisto 
formálny zákonný alebo programový prístup. Navyše Dohovor vyžaduje, aby ženy dostali 
rovnakú východiskovú pozíciu a aby sa zlepšilo ich postavenie prostredníctvom podpory 
okolia v záujme dosiahnutia rovnakých výsledkov. Nestačí zaručiť ženám zaobchádzanie, 
ktoré je totožné so zaobchádzaním s mužmi. Skôr treba zohľadniť biologicky, ako aj sociálne 
a kultúrne vzniknuté rozdiely medzi ženami a mužmi. Na riešenie týchto rozdielov sa bude za 
určitých okolností vyžadovať nerovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi.“1

Práve v tomto kontexte sociálnej politiky treba pravidlá stanovené smernicou chápať ako 
pravidlá na ochranu tehotných žien, žien krátko po pôrode alebo dojčiacich žien. Nemožno 
poprieť, že smernica obsahuje pravidlá, ktoré sú svojou povahou uplatniteľné len na ženy, 
tieto pravidlá však na jednej strane zodpovedajú nevyhnutnosti nediskriminácie a na druhej 
strane nevyhnutnosti dosiahnuť skutočnú rovnosť, zatiaľ čo takisto pomáhajú chrániť zdravie 
a bezpečnosť dotknutých pracujúcich žien.

2. Dôkazy obsiahnuté v smernici

a) Dôkazy v odôvodneniach

Odôvodnenia jednoznačne ukazujú, že prijatie smernice treba vnímať v kontexte ochrany 
tehotných žien, žien krátko po pôrode alebo dojčiacich žien pred akoukoľvek diskrimináciou 
súvisiacou s ich situáciou a že týmto má prispieť k dosiahnutiu zásady rovnosti medzi mužmi 
a ženami v oblasti zamestnania a práce.

V odôvodnení 3 sa preto uvádza, že smernica sa týka „prirodzene otázok rovnakého 
zaobchádzania“. V odôvodneniach 4 a 5 sa upozorňuje, že rovnosť medzi mužmi a ženami je 
základnou zásadou, ktorá má viesť a prenikať opatrenia EÚ. Odôvodnením 7 sa smernica 
zahŕňa do kategórie právnych predpisov v oblasti „rodovej rovnosti“. Čo sa týka odôvodnení 
11 až 17, odkazujú na judikatúru Súdneho dvora o ochrane tehotných žien pred 

                                               
1 Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW), Všeobecné odporúčanie č. 25 –
30. zasadnutie, 2004 , článok 4 ods. 1 – Dočasné osobitné opatrenia.
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diskrimináciou podľa zásady rovnakého zaobchádzania. So zreteľom na odôvodnenia ako 
celok je z hľadiska ich obsahu isté, že sú dôkazom toho, že smernica je priamo spojená 
s podporou rodovej rovnosti na pracovisku.
b) Dôkazy v normatívnych ustanoveniach

Keďže účelom prerokúvaného návrhu smernice je zmeniť a doplniť existujúcu smernicu, táto 
analýza by mala zohľadňovať nielen zmenené a doplnené články, ale aj také články smernice 
92/85/EHS, ktoré sa budú naďalej uplatňovať.

Niektoré články priamo súvisia so zdravím a s bezpečnosťou pracovníkov. Tak je to v prípade 
článkov 3 až 8. Týkajú sa hodnotenia rizikových chemických, fyzikálnych a biologických 
látok (článok 3), povinnosti hodnotiť riziká a informovať o nich (článok 4), opatrení na 
základe výsledkov hodnotenia (články 5 a 6), zákazu nočnej práce (článok  7) a materskej 
dovolenky (článok 8).

Na druhej strane, nasledujúce články sa priamo týkajú ochrany žien pred diskrimináciou na 
základe ich pozície tehotných žien, žien krátko po pôrode alebo dojčiacich žien. Článkom 9 sa 
teda zabezpečuje ochrana pracujúcich žien pred stratou odmeny, keď si berú voľno na 
predpôrodné vyšetrenia, článkom 10 sa zakazuje prepúšťanie počas tehotenstva a materskej 
dovolenky, článkom 11 sa pracovníčke zaručujú práva a výhody vyplývajúce z jej pracovnej 
zmluvy a článok 12 sa týka ochrany vyššie uvedených práv.

Táto konkrétna analýza obsahu normatívnych ustanovení naznačuje, že smernica má v 
skutočnosti dvojaký cieľ, a to ochranu zdravia a bezpečnosti pracujúcich žien a zaručenie 
rovnakého zaobchádzania s nimi.

3. Dôkazy v dokumentoch, ktoré nie sú súčasťou smernice

Všetky dokumenty pripojené k návrhu smernice ho jednoznačne zaraďujú medzi opatrenia na 
podporu rovnosti medzi mužmi a ženami na pracovisku.

a) Dôvodová správa

Komisia sa s cieľom odôvodniť prijatie novej smernice usiluje pripomenúť jej kontext, a to 
opatrenia Únie zamerané na zosúladenie práce a súkromného a rodinného života, rovnaké 
príležitosti pre mužov a ženy na trhu práce a boj proti diskriminácii, ktorej sú vystavené 
tehotné ženy, pokiaľ ide o oblasť zamestnania a práce. V tejto súvislosti uvádza zoznam 
rôznych nástrojov existujúcich v tejto oblasti, ako je Plán uplatňovania rovnosti žien a mužov 
2006 – 2010 a viacero uznesení Európskeho parlamentu. Takisto sa poukazuje na to, že 
prebehla konzultácia s Poradným výborom pre rovnosť príležitostí žien a mužov.

b) Posúdenie vplyvu

Posúdenie vplyvu nám poskytuje zaujímavé podrobnosti o druhu rovnosti, na ktorý sa 
zameriava celá škála opatrení obsiahnutých v návrhu smernice. Uvádza sa v ňom, že

„cieľom všetkých opatrení je dosiahnutie väčšej rodovej rovnosti, pokiaľ ide o 
mieru účasti na trhu práce a lepšie zosúladenie profesionálneho, súkromného a 
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rodinného života.“
Toto vyhlásenie je v priamom rozpore s odôvodnením pre rôzne pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy predložené na tento účel, podľa ktorého „táto smernica teda nezasahuje do otázok 
rovnosti príležitostí a zaobchádzania v oblasti zamestnanosti a práce alebo tiež zosúladenia 
práce a rodinného a súkromného života“.

Opatrenia zamerané na ochranu tehotných žien, žien krátko po pôrode alebo dojčiacich žien 
sa priamo týkajú zosúladenia práce a rodinného a súkromného života. Tieto opatrenia 
umožňujú žene, aby sa rozhodla venovať sa rodinnému životu bez toho, aby tým trpel jej 
pracovný život. Z logického a formálneho hľadiska možno konštatovať, že táto otázka sa týka 
aj mužov; zo štatistických údajov však vyplýva, že rozvoj rodinného života znevýhodňuje 
profesionálny život mužov v oveľa menšej miere, keďže ženy prijímajú výrazne vyšší podiel 
zodpovednosti za rodinný život. V tejto súvislosti sa v posúdení vplyvu cituje oznámenie 
Komisie o boji proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov:

„Rodičovstvo spôsobuje dlhodobo pokles zamestnanosti žien, ale v žiadnom 
prípade to neplatí pre mužov. V dôsledku toho sa profesionálna dráha žien často 
prerušuje, spomaľuje a skracuje, čo sa prejavuje v nižšom odmeňovaní.“1

S cieľom zabezpečiť rovnosť medzi mužmi a ženami na pracovisku a rovnosť príležitostí v 
ich kariére preto opatrenia na podporu zosúladenia pracovného a rodinného života, i keď 
niektoré z nich sú určené iba pre ženy, priamo prispievajú k vytvoreniu skutočnej rovnosti,
ktorú sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť.

Opatrenia stanovené v návrhu smernice preto podľa posúdenia vplyvu pomôžu pri vytvorení 
rovnosti pohlaví, pokiaľ ide o mieru ich účasti na trhu práce. V skutočnosti sa objavujú 
argumenty, že predĺženie materskej dovolenky môže ženám zabezpečiť väčšiu stabilitu 
zamestnania, ktoré mali pred tehotenstvom2. V posúdení vplyvu sa preto predpokladá, že 
predĺženie materskej dovolenky o 4 týždne môže vyústiť do toho, že ženy budú menej často 
nútené predĺžiť si svoju neprítomnosť tým, že si vezmú rodičovskú dovolenku. Poskytnutie 
týchto ďalších týždňov umožní, aby si matka a dieťa vytvorili silnejšie puto, a zároveň 
zabezpečí, aby matky ochotnejšie využívali služby starostlivosti o deti. V tejto súvislosti sa v 
posúdení vplyvu uvádza, že „dlhšia materská dovolenka by mohla byť užitočným spôsobom 
na preklenutie obdobia dovtedy, kým bude k dispozícii služba starostlivosti o deti“3.

Napokon možno konštatovať, že ustanovenie návrhu smernice, ktoré umožní pracovníčke 
požiadať svojho zamestnávateľa o zmenu jej pracovného času a organizácie práce4 po 
materskej dovolenke by malo ženám umožniť, aby sa vrátili do práce na plný úväzok a 
nemuseli pracovať na čiastočný úväzok5. Zamestnávateľ nie je povinný vyhovieť žiadosti 
zamestnankyne, ukázalo sa však, že tento druh ustanovenia, ktoré je v súčasnosti platné v 
Spojenom kráľovstve, má pozitívny vplyv na udržanie žien v zamestnaní, ktoré mali pred 

                                               
1 Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov z 18. júla 2007 s názvom Boj proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov (KOM(2007)424 v 
konečnom znení), bod 2.1.
2 Správa o posúdení vplyvu – SEK(2008)2596, s. 31. Pozri aj s. 34.
3 Správa o posúdení vplyvu – SEK(2008)2596, s. 35.
4 Článok 11 ods. 5 (doplnený návrhom smernice).
5 Väčšinu pracovníkov na čiastočný úväzok tvoria ženy.
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narodením dieťaťa.1

3. Záver analýzy

V analýze návrhu smernice a sprievodných dokumentov je jasne stanovená súvislosť medzi 
navrhovanou smernicou a zásadou rovnosti medzi mužmi a ženami. I keď táto súvislosť 
existuje, naďalej sa môže zdať ťažké klasifikovať smernicu o ochrane tehotných žien, žien 
krátko po pôrode alebo dojčiacich žien. Dôvodom je skutočnosť, že smernicou sa v podstate 
nestanovujú opatrenia, ktoré sa uplatňujú na mužov a ženy, ale len na ženy. Na druhej strane 
to nevyplýva z povahy tohto druhu pozitívneho opatrenia, ktorý je povolený článkom 157 ods. 
4 ZFEÚ. Pozitívne opatrenia umožňujú prijatie konkrétnych opatrení s cieľom podporiť 
nedostatočne zastúpené pohlavie pri dosahovaní skutočnej rovnosti. Takéto opatrenia sú však 
vo svojej podstate dočasné a musia prestať platiť v momente dosiahnutia rovnosti. Rovnosť 
medzi mužmi a ženami s ohľadom na tehotenstvo sa však nikdy nedosiahne, keďže biologická 
situácia stavia ženy do inej pozície v porovnaní s mužmi. Niektorí komentátori hodnotia 
takéto ochranné opatrenia ako výnimky zo zásady rovnosti, ale správnejšie sa zdá opísať ich 
ako opatrenia umožňujúce dosiahnutie skutočnej rovnosti medzi mužmi a ženami, keďže 
zamedzujú diskriminácii žien (prostredníctvom zákazu prepúšťania atď.) a prostredníctvom 
povinností, ktoré ukladajú (právo vrátiť sa do svojho zamestnania a využívať všetky výhody 
súvisiace s pracovnou zmluvou), umožňujú ženám, aby de facto mali úžitok z rovnakého 
zaobchádzania a neboli vystavené nevýhode vyplývajúcej zo svojej pozície ženy, zatiaľ čo sa 
im udeľujú práva spojené s ich osobitnými potrebami (materská dovolenka). Je to správnejšie, 
pretože to vyplýva z judikatúry Súdneho dvora v jeho výklade článku 2 ods. 3 smernice 
76/2072, ktorým sa stanovuje toto:

„3. Táto smernica sa nedotýka ustanovení na ochranu žien, najmä pokiaľ ide o 
tehotenstvo a materstvo“.

Súdny dvor vo svojom rozsudku vo veci Hoffman3 a potom dôsledne i v ďalších rozsudkoch4

s osobitným odkazom na toto ustanovenie uviedol, že „z hľadiska zásady rovnakého 
zaobchádzania [uznáva] legitímnosť ochrany potrieb žien v dvoch ohľadoch. Po prvé, je 
legitímne zabezpečiť ochranu biologickej situácie žien počas tehotenstva a následne až 
dovtedy, kým sa jej fyziologické a psychické funkcie po pôrode dieťaťa nevrátia do 
normálneho stavu; po druhé, je legitímne chrániť osobitný vzťah medzi matkou a jej dieťaťom 
po dobu, ktorá nasleduje po tehotenstve a pôrode dieťaťa.“5

Tým, že Súdny dvor uvádza, že ochrana žien je legitímna „z hľadiska zásady rovnakého 
zaobchádzania“, nepopierateľne zaraďuje prerokúvaný návrh smernice do kontextu zásady 
rovnosti, od ktorej ho na rozdiel od toho, čo navrhujú autori pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhov, nemožno oddeliť.

                                               
1 Správa o posúdení vplyvu – SEK(2008)2596, s. 33.
2 Smernica Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a 
ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky
(Ú. v. ES L 39, 1976, s. 40).
3 Vec 184/83 Hofmann/Barmer Ersatzkasse [1984] Zb. 3047.
4 Pozri napríklad vec C-32/93 Webb/EMO Air Cargo [1994] Zb. I-3567.
5 Hofmann, bod 25.
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IV. Keďže podpora rovnosti medzi mužmi a ženami sa stanovuje už v článku 153 ods. 2 
písm. b), je pridanie článku 157 ods. 3 potrebné?

Od vstupu Amsterdamskej zmluvy do platnosti sa otázka rovnakého zaobchádzania v oblasti 
sociálnej politiky vyskytla v dvoch článkoch: v terajších článkoch 153 ods. 1 písm. i) a 157 
ods. 3 ZFEÚ, v ktorých sa spomína „rovnosť medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o rovnaké 
príležitosti na trhu práce a rovnaké zaobchádzanie v práci“, resp. „zásada rovnosti 
príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v otázkach zamestnania 
a povolania, vrátane zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej 
hodnoty“: hoci tieto články sú podobné, pokiaľ ide o obsah, celkovo možno konštatovať, že 
článok 157 sa týka otázky rovnosti konkrétne a v plnšej miere – od otázky rovnakej odmeny 
(odseky 1 a 2) až po zákonnosť pozitívnych opatrení v prospech nedostatočne zastúpeného 
pohlavia s cieľom „plne zabezpečiť [...] rovnaké zaobchádzanie“ (odsek 4). Čo sa týka 
článku 153, v ňom sa uvádza výpočet oblastí, v ktorých má Únia právomoc konať. 

V. Záver

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa domnievame, že zachovanie dvoch právnych základov, 
a to článku 153 a článku 157 ods. 3, je plne odôvodnené.

Výbor pre právne veci na svojej schôdzi dňa 28. januára 2010 preto 21 hlasmi za (nikto sa 
nezdržal hlasovania)1 pre Vás jednohlasne prijal toto odporúčanie: návrh smernice 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/85/EHS 
o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných 
pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok by mal byť 
založený na dvojitom právnom základe, ktorým je článok 153 a článok 157 ods. 3 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie.

S úctou,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Klaus-Heiner Lehne (predseda), Raffaele Baldassarre (podpredseda), 
Sebastian Valentin Bodu (podpredseda), Evelyn Regner (podpredsedníčka), 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.


