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1. Úvod

Návrh Evropské komise (EK) na změnu směrnice 92/85/EHS má za cíl zlepšit bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu a kojících 
zaměstnankyň. Tato legislativní iniciativa, která doplňuje „balíček sladění” Komise, 
představuje jednu z iniciativ vedoucích k podpoře rovnosti pohlaví na pracovním trhu. 

Opírá se o přezkum směrnice 92/85/EHS, přesto se ale domnívá, že změna formulace 
navržená Komisí není dostatečná, co se týče zmírnění nerovností mezi muži a ženami na 
pracovním trhu a podpory aktivního a vyváženého sladění profesního života s rodinným a 
soukromým životem, zejména proto, že nepodporuje rodičovství se sdílenou odpovědností.   

Dodatek ke článku 141 Smlouvy o ES o právním základu tohoto návrhu, který bude mít 
kombinovaný právní základ – bod 2 článku 137 o ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků, a 
bod 3 článku 141 Smlouvy o ES, týkající se podpory rovnosti příležitostí mužů a žen – lépe 
slaďuje pojetí směrnice. Na druhou stranu umožňuje rozšíření právního základu vložením 
ustanovení vztahujících se k ochraně mateřství a otcovství jako významných společenských 
hodnot.

Změny zaváděné tímto návrhem se týkají zvláště prodloužení minimální doby mateřské 
dovolené, a to ze 14 na 18 týdnů, zásady příspěvku ve výši plné mzdy, zavedení opatření pro 
bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti a zákazu propouštění.

2. Rodičovství se sdílenou odpovědností

Sociální agenda EU stanovuje mezi svými prioritami nezbytnost podporovat politiky, které 
mají usnadnit sladění mezi profesním, rodinným a osobním životem, zaměřené jak na ženy, 
tak na muže. Zlepšení ve sladění práce s rodinným a soukromým životem je také jedna ze 
šesti prioritních oblastí činnosti stanovených plánem pro dosažení rovného postavení žen 
a mužů pro období 2006–2010.

EU čelí v současné době demografické hrozbě charakterizované nízkou porodností a 
vzrůstajícím podílem starších osob. Zlepšení ustanovení, která napomáhají vyváženosti mezi 
profesním a rodinným životem, představuje také částečnou odpověď na tento demografický 
pokles.

Ve společnosti je však zjišťováno přetrvávání stereotypů týkajících se pohlaví, které 
představují pro ženy překážku v přístupu k zaměstnání, především ke kvalitnímu zaměstnání. 
Na ženy se na rozdíl od mužů dále klade hlavní odpovědnost za péči o děti a ostatní závislé 
osoby a ženy jsou nezřídka stavěny před volbu mezi mateřstvím a profesní realizací. Ženy 
jsou často pokládány za pracovníky „se zvýšeným rizikem”, „druhé volby” či „méně vhodné” 
vzhledem ke vysoké pravděpodobnosti, že otěhotní a využijí práva na mateřskou dovolenou. 
Je proto zvláště důležité, aby nové formy rodičovské dovolené neodrážely či neposilovaly 
stávající společenské stereotypy.   

Mateřství a otcovství jsou základní práva, zásadní pro společenskou stabilitu. Je proto 
žádoucí, aby přezkum směrnice 92/85/EHS přinesl prospěch pracujícím ženám a ochranu 
mateřství a otcovství, zvláště pomocí opatření povzbuzujících muže, aby přejímali 
odpovědnost za rodinu.  
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Zapojení rodičů do života dítěte od prvních měsíců jeho života se pokládá za velmi důležité 
pro jeho zdravý rozvoj tělesný, citový i duševní. Proto je nezbytné, aby legislativa 
Společenství stanovila také samostatnou otcovskou dovolenou, nepřenositelnou a placenou, 
která by byla využívána manželem současně s mateřskou dovolenou. V případech adopce by 
mělo být rovněž uznáno právo na období dovolené, rozdělené mezi oba manžele.

3. Doba trvání mateřské dovolené

Návrh na prodloužení mateřské dovolené na 18 měsíců, z toho šest povinně po porodu, 
odpovídá období zmíněnému v doporučení Mezinárodní organizace práce č. 191 o revizi 
doporučení o ochraně mateřství, přijatém v roce 2000. 

Protože mateřská dovolená v trvání 18 týdnů je již v mnoha členských státech zavedena, je 
prodloužení o 4 týdny (ze stávajících 14 na navržených 18 týdnů) pouze malá změna, 
pravděpodobně s málo významnými dopady na současný legislativní rámec jednotlivých 
členských států. Nutno dodat, že poradní výbor pro rovnost příležitostí mužů a žen doporučuje 
prodloužení na 24 týdnů.

Návrh Komise nezavádí ustanovení týkající se kojení. S ohledem na doporučení WHO 
A55/15 týkající se důležitosti kojení v prvních měsících života a rovněž s ohledem na článek 
10 úmluvy č. 183 Mezinárodní organizace práce z roku 2000, ve kterém se doporučuje, aby 
ženy měly právo na jednu nebo několik přestávek denně nebo zkrácení pracovní doby 
z důvodu kojení, zpravodajka obhajuje stanovisko, že by mělo být ustaveno právo na zkrácení 
pracovní doby z důvodu kojení, beze ztráty jakýchkoli výhod.

4. Příspěvek

Návrh Komise předpokládá po dobu trvání mateřské dovolené vyplácení příspěvku ve výši sta 
procent měsíční mzdy rovnající se poslední měsíční mzdě anebo průměrné měsíční mzdě. 
Toto ustanovení však není povinné a výše příspěvku podléhá omezení, které stanoví každý 
členský stát.Příspěvek však nesmí být nikdy nižší než nemocenské dávky. 

Zpravodajka souhlasí s návrhem Komise, protože vyplácení příspěvku během mateřské 
dovolené ve výši plné mzdy poskytuje záruku, že pro ženy nebude představovat rozhodnutí 
mít děti finanční újmu. 

5. Zákaz propouštění

Obecně vzato se navržené změny týkající se zákazu propouštění a práv pracujících žen jeví 
jako pozitivní. Tato práva budou muset být během čerpání mateřské dovolené rozšířena na 
otce.

Návrh Komise zakazuje propouštění v době od počátku těhotenství do 6 měsíců po ukončení 
mateřské dovolené. Toto období bude muset být prodlouženo na jeden rok, protože v mnoha 
případech je pracující žena nucena přizpůsobovat se nové situaci na pracovišti, což vyžaduje 
určitý čas.

Zpravodajka považuje změny zavedené v této oblasti za pozitivní, včetně práva na návrat do 
stejného či rovnocenného pracovního zařazení a možnosti využití eventuálních zlepšení, ke 



PE418.214v01-00 4/4 DT\762251CS.doc

CS

kterým došlo za nepřítomnosti pracující ženy. Obhajuje však stanovisko, že musí být 
zaručeno, že pracovní zařazení nazývané „rovnocenné” musí mít skutečně stejnou funkční 
náplň, co se týče přidělené mzdy i vykonávaných činností.

6. Pružnost v organizaci práce

Zpravodajka uznává význam zavedení možnosti, že zaměstnankyně při návratu z mateřské 
dovolené může požadovat u příslušného zaměstnavatele změny pracovní doby a pracovního 
režimu. Zaměstnavatel nesmí takové možnosti pouze zvažovat, nýbrž musí jim vyhovět, 
budou-li oprávněné.

Toto právo bude muset být rozšířeno i na otce, aby se podpořilo sdílení odpovědnosti za 
rodinu mezi ženami a muži. Tím, že těchto ustanovení využívají více ženy než muži, vzniká 
mezi nimi nerovnováha, která se negativně odráží na postavení žen na pracovišti a na jejich 
ekonomické závislosti.

Zpravodajka lituje, že Komise nenavrhla změny týkající se práce v noci. Obhajuje se 
vhodnost nového ustanovení, které by zprostilo těhotné pracující ženy práce v noci, a to 
několik týdnů před porodem a během celé doby kojení.

Považuje se za stejně zásadní, aby bylo přijato nové ustanovení, které by přiznávalo 
zaměstnankyni v době těhotenství, v šestinedělí a v době kojení a také otci na otcovské 
dovolené možnost odmítnout vykonávat přesčasovou práci. 

7. Ochrana zdraví a bezpečnost

V tomto návrhu má hlavní důležitost zhodnocení rizika. Přesto není stanoveno žádné 
preventivní opatření k vyloučení všech typů reprodukčních rizik. Ustanovení nezavazují 
zaměstnavatele, aby přijal opatření do doby, než bude informován o těhotenství pracovnice, 
k čemuž dochází v sedmém či osmém týdnu těhotenství. Nicméně hlavní rizika malformací 
plodu existují v prvních týdnech těhotenství.

Příčiny genetických změn a anomálií, které způsobují neplodnost, malformace a 
chromozómové aberace, mohou postihnout jak muže, tak i ženy před oplodněním, a poškozují 
především zárodek.

Zpravodajka vyjadřuje znepokojení týkající se této problematiky a domnívá se, že by nemělo 
být pohlíženo odděleně na pracovnice v době těhotenství, v šestinedělí a v době kojení. Je 
důležité podporovat preventivní přístup, který by zajistil uskutečnění příslušného zhodnocení 
rizik na pracovišti v případě, že zde budou zaměstnáni ženy a muži ve fertilním věku. 
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