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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh vychází z čl. 137 odst. 2 a z čl. 141 odst. 3 Smlouvy o ES. Ačkoli směrnice 92/85/EHS 
vychází z článku 118a Smlouvy o ES (nyní článek 137) a jedná se o samostatnou směrnici
v rámci směrnice o  ochraně zdraví a  bezpečnosti (směrnice 89/391/EHS), byl k právnímu 
základu tohoto návrhu připojen článek 141 Smlouvy o ES. Mateřská dovolená má pro 
ochranu zdraví a bezpečnosti těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu 
zásadní význam. Ochrana před propuštěním nebo diskriminací kvůli těhotenství nebo 
mateřství, jakož i odměňování po dobu mateřské dovolené je zásadním prvkem při ochraně 
zdraví a bezpečnosti žen. Pravidla týkající se mateřské dovolené, její délky, odměňování
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. 141 odst. 3. Tento návrh proto vychází z více právních základů.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci věnoval v rámci oblasti své působnosti zvláštní 
pozornost těmto bodům:

Společná odpovědnost
Je nanejvýš důležité, aby žena a muž nesli společně odpovědnost za dítě už od jeho narození; 
je rovněž důležité, aby měl muž příležitost tuto odpovědnost převzít. Protože do současné 
směrnice není možno začlenit otcovskou dovolenou, chtěl by Evropský parlament zdůraznit, 
že je v této oblasti potřebná směrnice, která by umožnila zachovat rovnost příležitostí
a společnou odpovědnost.
Kromě toho by se v zájmu zajištění společné odpovědnosti mělo na tento návrh směrnice 
pohlížet jako na součást budoucí diskuze o směrnici o rodičovské dovolené a o směrnici
o rovném zacházení pro muže a ženy u osob samostatně výdělečně činných.

Práva těhotných zaměstnankyň v oblasti zaměstnanosti
Výbor pro zaměstnanost je přesvědčen, že návrh na změnu směrnice 92/85/EHS podpoří 
práva těhotných žen v oblasti zaměstnanosti. 
Jsme však přesvědčeni, že beze změn, které nyní navrhuje Výbor pro zaměstnanost a sociální 
věci, a bez doplňkových opatření, na nichž se dohodli na evropské úrovni sociální partneři, 
nepřispěje pozměněný text plně k lepšímu sladění pracovního, soukromého a rodinného 
života, ani ženám nepomůže k návratu na trh práce. 

Prodloužení minimální doby mateřské dovolené včetně povinné mateřské dovolené
Komise navrhuje prodloužit minimální dobu mateřské dovolené ze 14 na 18 týdnů, včetně 
povinné mateřské dovolené po porodu v délce šesti týdnů. Cílem je umožnit zaměstnankyni, 
aby se po porodu zotavila.
Ze studie dopadu vyplývá, že prodloužení mateřské dovolené a začlenění povinné mateřské 
dovolené po narození dítěte samo o sobě nebude pro postavení těhotných zaměstnankyň na 
trhu práce ideální. Je třeba přijmout i další opatření, např. zavést rodičovskou dovolenou nebo 
učinit další kroky (např. usnadnit péči o děti v souladu s požadavky barcelonských cílů). Na 
změnu návrhu směrnice 92/85/EHS je tedy možno pohlížet pouze jako na první krok 
správným směrem. 
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Ochrana možností postupu v zaměstnání
V pozměňovacích návrzích ke směrnici 92/85/EHS se uvádí, že zaměstnankyně mají podle 
článku 2 nárok vrátit se do svého zaměstnání nebo na rovnocenné pracovní místo za 
podmínek a okolností, které nejsou méně příznivé, a na prospěch ze zlepšení pracovních 
podmínek, na které by měly nárok během své nepřítomnosti (čl. 2 odst. 3b).
Tyto návrhy Výbor pro zaměstnanost a sociální věci podporuje, ale je třeba zajistit rovněž 
ochranu zaměstnankyň a zaručit, že se jim dostane příslušného vzdělání a odborné přípravy, 
aby byly zachovány možnosti postupu v zaměstnání. 
Zaměstnankyně nebudou na trhu práce přítomny po dobu 18 týdnů, což může vážně ohrozit 
možnosti postupu v zaměstnání. V oblasti odborné přípravy a vzdělávání je třeba podniknout 
další kroky a zabránit tomu, aby zaměstnankyně nepozbyly mnohé ze zákonných možností 
postupu v zaměstnání. 

Práva osob samostatně výdělečně činných 
I když se projednávaný návrh směrnice zabývá pouze právy zaměstnankyň s cílem bojovat 
proti diskriminaci a zajistit rovnost příležitostí, měly by členské státy zajistit, aby i ženám, jež 
působí jako osoby samostatně výdělečně činné, zaručovala tato směrnice stejná práva. 

Úloha sociálních partnerů
Sociální partneři na evropské úrovni (BusinessEurope (UNICE), CEEP a CES) uzavřeli dne 
14. prosince 1995 dohodu o rodičovské dovolené, která byla provedena směrnicí Rady 
96/34/ES (ze dne 3. června 1996). Tato směrnice stanoví minimální požadavky na 
rodičovskou dovolenou, která je významným prostředkem pro sladění pracovního a rodinného 
života a podporuje rovnost příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy.
Vzhledem k tomu, že se v pozměňovacích návrzích ke směrnici 92/85/EHS hovoří o návratu 
zaměstnankyň do zaměstnání (čl. 2 odst. 2, 3, 4 a 5), je rovněž důležité věnovat pozornost 
okolnostem, které těmto zaměstnankyním skutečně umožní návrat na trh práce. Tato otázka je 
spojena např. s tím, že je nezbytné účinně zajistit péči o děti, a to tak, aby se zaměstnankyně 
do práce mohly skutečně vrátit. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) vzhledem ke směrnici Rady 96/34/ES 
ze dne 3. června 1996 o rámcové dohodě
o rodičovské dovolené uzavřené UNICE, 
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CEEP a CES1;
__________________________________
1 Úř. věst. L 145, 19.6.1996, s. 4.

Or. pt

Odůvodnění

Směrnice Rady 96/34/ES je rámcovou dohodou mezi BusinessEurope (UNICE), CEEP a CES
o rodičovské dovolené a je důležitým dodatkem k pozměňovacímu návrhu ke směrnici 
92/85/EHS o stanovení minimálních požadavků pro snadnější sladění pracovních
a rodičovských povinností rodičů-zaměstnanců.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) vzhledem k cílům v oblasti zařízení 
péče o děti stanoveným v závěrech 
Evropské rady konané v Barceloně ve 
dnech 15. a 16. března 2002;

Or. pt

Odůvodnění

Evropská rada konaná v březnu 2002 v Barceloně dospěla k závěru, že by členské státy měly 
odstraňovat překážky účasti žen na trhu práce a do roku 2010 disponovat zařízeními pro péči
o děti pro nejméně 90 % dětí ve věku od tří let do věku povinné školní docházky a pro 
nejméně 33 % dětí mladších tří let, které by měly tato zařízení využívat stejnou měrou ve 
městě i na venkově.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6c) vzhledem ke sdělení Komise ze dne 4. 
července 2006 „Směrem ke strategii EU
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o právech dítěte“1;
_________________________________

1KOM(2006)0367.

Or. pt

Odůvodnění

Sdělení považuje práva dítěte za jednu z priorit EU a požaduje, aby členské státy dodržovaly 
jak Úmluvu OSN o právech dítěte a dodatkové protokoly, tak rozvojové cíle tisíciletí.Ve 
vztahu k této směrnici to znamená, že je třeba zajistit, aby mohly být všechny děti kojeny
a dostalo se jim příslušné péče, pokud jde o potřeby jejich rozvoje a dostupnost odpovídající
a vysoce kvalitní péče.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6d) vzhledem k doporučení Světové 
zdravotnické organizace ze dne 16. dubna 
2002 o globální strategii výživy kojenců
a malých dětí (A55/15);

Or. pt

Odůvodnění

Podle SZO je optimální růst a vývoj dítěte zaručen tehdy, pokud je v prvních 6 měsících života 
živeno výhradně mateřským mlékem. 

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) vzhledem ke stárnutí obyvatelstva 
EU a ke sdělení Komise „Demografická 
budoucnost Evropy– učiňme z problému 
výhodu“1 je nutno zajistit veškeré 
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podmínky pro účinnou ochranu 
mateřství; 
1 KOM(2006)0571.

Or. pt

Odůvodnění

Vzhledem k demografickým změnám a k tomu, že je důležité mít více dětí, je třeba zajistit 
podmínky pro funkční mateřskou dovolenou.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. pokud zaměstnankyně dítě kojí, může 
být maximální doba mateřské dovolené
v trvání 18 týdnů prodloužena o dalších 6 
týdnů;

Or. pt

Odůvodnění

Ve shodě s doporučení SZO A55/15 má být dítě po prvních šest měsíců života živeno výhradně 
mateřským mlékem. V tomto článku se proto, aby to bylo umožněno, k mateřské dovolené 
přidává dalších šest týdnů.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. tato směrnice se uplatňuje i na ženy, 
které jsou osobami samostatně výdělečně 
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činnými, a členské státy musí provést 
nezbytné úpravy stávajících právních 
předpisů tak, aby zachovaly rovná 
pracovní práva, pokud jde o mateřskou 
dovolenou;

Or. pt

Odůvodnění

K ženám, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými, se nesmí přistupovat jinak než
k zaměstnankyním, ani nesmějí mít méně práv. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 10 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. členské státy musí učinit příslušná 
opatření, aby zajistily ochranu bezpečnosti
a zdraví těhotných zaměstnankyň, včetně 
ergonomických prostor, pracovní doby 
(včetně práce v noci a změny pracovního 
místa) a náročnosti práce, a aby zvýšily 
ochranu proti specifickým infekčním 
činitelům a ionizačnímu záření;

Or. pt

Odůvodnění

Ochrana bezpečnosti a zdraví těhotných pracovnic by měla být jedním z hlavním bodů této 
směrnice. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 10 – bod 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. je-li zaměstnankyni ve smyslu článku 2 
dána výpověď během doby uvedené v bodu 
1, musí zaměstnavatel uvést náležité 
odůvodnění písemně. Dojde-li k výpovědi 
do šesti měsíců po ukončení mateřské 
dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1, musí 
zaměstnavatel na žádost dotčené 
zaměstnankyně uvést náležité odůvodnění 
písemně;

2. je-li zaměstnankyni ve smyslu článku 2 
dána výpověď během doby uvedené v bodu 
1, musí zaměstnavatel uvést náležité 
odůvodnění písemně. Dojde-li k výpovědi 
do dvanácti měsíců po ukončení mateřské 
dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1, musí 
zaměstnavatel na žádost dotčené 
zaměstnankyně uvést náležité odůvodnění 
písemně;

Or. pt

Odůvodnění

Cílem je zajistit, aby zaměstnankyně nebyla propuštěna proto, že využila svého práva na 
mateřskou dovolenou, a to v období 12 měsíců po svém návratu, nikoliv jen 6 měsíců. 
Vzhledem k tomu, že během prvních 6 měsíců uzpůsobují zaměstnankyně a zaměstnavatel 
pracovní dobu v závislosti na nové situaci a případně provádějí další změny v práci, měla by 
být doba, kdy zaměstnankyně nemůže být propuštěna, prodloužena na 12 měsíců.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. b
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„c) zaměstnankyním ve smyslu článku 2 
zajištěno právo vrátit se na svá pracovní 
místa nebo na odpovídající místa za 
podmínek, které pro ně nejsou méně 
příznivé, a na prospěch ze zlepšení 
pracovních podmínek, na které by měly 
během své nepřítomnosti nárok;“

„c) zaměstnankyním ve smyslu článku 2 
zajištěno právo vrátit se na svá pracovní 
místa nebo na odpovídající místa za 
podmínek, které pro ně nejsou méně 
příznivé, a na prospěch ze zlepšení 
pracovních podmínek, na které by měly 
během své nepřítomnosti nárok;“ ve 
výjimečným situacích při restrukturalizaci 
nebo rozsáhlé reorganizaci výrobního 
procesu se musí vždy zajistit, aby měla 
zaměstnankyně možnost projednat se 
zaměstnavatelem dopad těchto změn na 
svoje pracovní postavení;“

Adlib Express Watermark



PE418.277v01-00 10/12 PA\763341CS.doc

CS

Or. pt

Odůvodnění

Tento bod je důležitý, protože za zvláštních okolností (jako např. v případě finanční krize), 
které mohou mít negativní vliv na postavení ženy, jež je na mateřské dovolené, a v případě, že 
by se zaměstnavatelem neprojednala důsledky restrukturalizace, mohlo by být její pracovní 
postavení v rámci podniku poškozeno.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. b a (nové)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – bod 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) V bodě 2 se vkládá nové písmeno ca, 
které zní:
ca) zaměstnankyně mají podle článku 2 
právo na další vzdělávání a odbornou 
přípravu, aby tak měly větší možnosti 
postupu v zaměstnání;

Or. pt

Odůvodnění

Cílem je zabránit tomu, aby se ženy, jež se staly matkami, nebyly z tohoto důvodu oběťmi 
pomalejšího postupu v zaměstnání; proto musí zaměstnavatel (po projednání se 
zaměstnankyní) učinit nezbytné kroky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy tak, aby zajistil, 
že si zaměstnankyně zachovají možnost postupu v zaměstnání.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. b b (nové)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – bod 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) V bodě 2 se vkládá nové písmeno cb, 
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které zní:
cb) členské státy musí zajistit, aby využití 
mateřské dovolené nenarušil nárok 
zaměstnankyně na důchod.

Or. pt

Odůvodnění

Je důležité, aby příspěvky, které zaměstnankyně pobírají během mateřské dovolené, 
nepřinesly zaměstnankyním nevýhody, pokud jde o důchod. Členské státy musí této situaci 
zabránit a kompenzovat případné ztráty nároků na důchod.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. d
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„5. členské státy přijmou nezbytná 
opatření, aby zajistily, že zaměstnankyně 
ve smyslu článku 2 mohou během 
mateřské dovolené nebo při návratu
z mateřské dovolené ve smyslu článku 8 
požádat o změnu délky a rozvržení 
pracovní doby a zaměstnavatelé měli 
povinnost tyto žádosti zvážit s ohledem na 
potřeby zaměstnavatelů a na potřeby 
zaměstnankyň.“

„5. členské státy přijmou nezbytná 
opatření, aby zajistily, že zaměstnankyně 
ve smyslu článku 2 mohou během 
mateřské dovolené nebo při návratu
z mateřské dovolené ve smyslu článku 8 
požádat o změnu délky a rozvržení 
pracovní doby a zaměstnavatelé měli 
povinnost tyto žádosti zvážit s ohledem na 
potřeby zaměstnavatelů a na potřeby 
zaměstnankyň.“ Tuto žádost může podat
i otec, manžel nebo druh(družka) 
zaměstnankyně, který(a) využil(a) 
mateřské dovolené a mělo by se mu(jí) 
dostat stejného zacházení.“

Or. pt

Odůvodnění

V zájmu společné odpovědnosti je důležité, aby měl i otec, manžel nebo druh (družka) poté, co 
zaměstnankyně ukončí mateřskou dovolenou, možnost požádat o opatření na úpravu pracovní 
doby a pracovního režimu. 
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Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. vyzýváme sociální partnery na 
evropské úrovni k jednání o rámcové 
dohodě o rodičovské dovolené, aby mohli 
oba rodiče dítěte přispět ke zlepšení 
rovnováhy mezi soukromým a pracovním 
životem;

Or. pt

Odůvodnění

Návrh na změnu směrnice 92/85/EHS neupřesňuje opatření nutná k účinnému zajištění 
mateřské dovolené a nestanoví jasný přechod mezi ukončením mateřské dovolené a návratem 
na trh práce, např. péči o děti, otcovskou nebo rodičovskou dovolenou.
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