
PR\760965CS.doc PE418.151v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

2008/0193(COD)

18. 2. 2009

***I
NÁVRH ZPRÁVY
o 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 a zaměstnankyň krátce po porodu nebo 
kojících zaměstnankyň
(KOM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD))

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Zpravodajka: Edite Estrela

Rapporteure pour avis(*):Jamila Madeira
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

(*) Commission associée - article 47 du règlement



PE418.151v01-00 2/31 PR\760965CS.doc

CS

PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu
v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě 
příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o 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 a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících 
zaměstnankyň
(KOM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0637),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 137 odst. 2 a čl. 141 odst. 3 Smlouvy o ES, v souladu
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0340/2008),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a stanovisko Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci (A6-0000/2009),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
Název směrnice

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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
o zavedení opatření na podporu 
zaměstnanců při vyvažování pracovních
a rodinných práv a povinností
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Or. en

Odůvodnění

Díky dvojímu právnímu základu, který nyní obsahuje i čl. 141 odst. 3 Smlouvy o ES, je možné 
rozšířit působnost této směrnice. Rovné zacházení posiluje signál vyslaný podnikům, že lidská 
reprodukce se musí týkat mužů i žen.

Pozměňovací návrh 2

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) V usnesení Rady a ministrů práce
a sociálních věcí zasedajících v Radě
o vyvážené účasti žen a mužů 
na rodinném a pracovním životě1 ze dne 
29. června 2000 byly členské státy 
vyzvány, aby posoudily možnost zařadit do 
svých právních předpisů poskytování 
individuálního a nepřenosného nároku na 
rodičovskou dovolenou pracujícím 
mužům se zachováním jejich 
zaměstnaneckých práv.
1 Úř. věst. C 218, 31.7.2000, s. 6.

Or. pt

Odůvodnění

Na usnesení Rady a ministrů práce a sociálních věcí ze dne 29. června 2009, v němž byly 
členské státy vyzvány, aby posoudily možnost zařadit do svých právních předpisů poskytování 
individuálního a nepřenosného nároku na rodičovskou dovolenou pracujícím mužům se 
zachováním jejich zaměstnaneckých práv, reagovala většina členských států kladně.

Pozměňovací návrh 3

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) V závěrech Rady ve složení pro 
zaměstnanost, sociální věci, zdraví
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a ochranu spotřebitele z prosince 2007
o vyvážené účasti žen a mužů na 
zaměstnání, růstu a sociální soudržnosti 
Rada uznává, že sladění práce
a rodinného a soukromého života je 
jednou z klíčových oblastí pro prosazování 
rovnosti žen a mužů na trhu práce.

Or. pt

Odůvodnění

Nas Conclusões do Conselho Europeu de Dezembro de 2007 sobre "Participação equilibrada 
das mulheres e dos homens na vida profissional, no crescimento e na coesão social",
o Conselho reconhece a conciliação do trabalho com a vida familiar e privada como umas 
das áreas-chave para a promoção da igualdade de género no mercado de trabalho. Além 
disso, é referido no ponto 7 que "As mulheres são ainda por vezes forçadas a escolher entre 
os filhos e a carreira, em especial devido à persistência dos estereótipos sexistas e à desigual 
partilha das responsabilidades familiares e domésticas entre mulheres e homens, sendo 
sobretudo as mulheres responsáveis pela educação dos filhos e pelos cuidados a outros 
dependentes".

Pozměňovací návrh 4

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13c) Pro skutečnou rovnost žen a mužů 
je zásadní, aby měli muži nárok na 
rodičovskou dovolenou, která by byla 
stanovena závazně podobně jako mateřská 
dovolená – s výjimkou doby jejího trvání –
tak, aby byly postupně vytvořeny 
podmínky pro vyváženou účast mužů
a žen na pracovním a rodinném životě.

Or. pt

Odůvodnění

Rodičovská dovolená by měla stanovena závazně tak, aby nebyl na muže vyvíjen sociální tlak
s tím, že si nemají dovolenou vybírat. Je důležité naznačit pracovnímu trhu, že také muži musí 
opustit pracoviště a pracovní místo, pokud mají děti, a v důsledku toho se hospodářská 
činnost musí přizpůsobit lidské reprodukci, na niž mají právo a za niž jsou odpovědni jak 
muži, tak ženy, a která je kromě toho velmi důležitou společenskou hodnotou.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1) čtrnáctý bod odůvodnění se nahrazuje 
tímto:
„vzhledem k tomu, že zranitelnost 
těhotných zaměstnankyň
a zaměstnankyň krátce po porodu nebo 
kojících zaměstnankyň činí nezbytným 
nárok na mateřskou dovolenou po dobu 
nejméně dvaceti po sobě jdoucích týdnů, 
rozložených před porodem nebo po 
porodu, a povinnou mateřskou 
dovolenou v trvání nejméně osmi týdnů 
po [...] porodu;“

Or. fr

Odůvodnění

Il est nécessaire de prévoir une durée de congé maternité suffisamment longue pour permettre 
aux femmes qui le désirent de pouvoir allaiter leur enfant dans de bonnes conditions. A cet 
égard, notons que l’Organisation Mondiale de la Santé recommande un allaitement exclusif 
pendant les six premiers mois de la vie de l’enfant (A55/15).

Vingt semaines sont favorables pour aider les femmes à se remettre de l'accouchement, à 
encourager l'allaitement maternel et d'aider à créer une relation solide avec l'enfant. Un 
délai plus long pourrait affecter le retour des femmes au marché du travail.

Le congé minimal post-natal doit également être élevé, afin d’encourager les femmes à 
allaiter le plus longtemps possible.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod -1 a (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1a) sedmnáctý bod odůvodnění se 
nahrazuje tímto:
„vzhledem k tomu, že by se opatření 
týkající se mateřské dovolené rovněž 
míjela účinkem, pokud by nebyla 
provázena zachováním všech práv 
vyplývajících z pracovní smlouvy nebo 
nároku na rovnocennou plnou dávku;“

Or. fr

Odůvodnění

Ženy by měly mít možnost pobírat plnou výplatu, aby se nestaly finančně znevýhodněnými, 
protože jsou matkami.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod -1 b (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 1  odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1b. V článku 1 se vkládá nový odstavec 
1a, který zní:

„1a. Jedním z cílů této směrnice je zlepšit 
podmínky pro těhotné zaměstnankyně
a zaměstnankyně krátce po porodu, aby 
mohly zůstat na trhu práce nebo se na něj 
vrátit a aby mohly lépe sladit svůj 
pracovní, soukromý a rodinný život.“

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že k právnímu základu návrhu byl přidán článek 141 Smlouvy o ES, je cílem 
dodatečného ustanovení rozšířit působnost směrnice a umožnit zahrnutí dalších témat, jako 
jsou flexibilní pracovní podmínky a otcovská dovolená.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 c (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1c. Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

a) „těhotnou zaměstnankyní“ se rozumí 
těhotná zaměstnankyně, včetně 
zaměstnankyň pracujících jako 
pomocnice v domácnosti, která uvědomí 
svého zaměstnavatele o svém stavu
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy nebo zvyklostmi;

b) „zaměstnankyní krátce po porodu“ se 
rozumí každá zaměstnankyně, včetně 
zaměstnankyň pracujících jako 
pomocnice v domácnosti, krátce po 
porodu ve smyslu vnitrostátních 
právních předpisů nebo zvyklostí, která 
uvědomí svého zaměstnavatele o svém 
stavu v souladu s uvedenými právními 
přepisy a/nebo zvyklostmi;

c) „kojící zaměstnankyní“ se rozumí 
každá kojící zaměstnankyně, včetně 
zaměstnankyň pracujících jako 
pomocnice v domácnosti, ve smyslu 
vnitrostátních právních předpisů nebo 
zvyklostí, která uvědomí svého 
zaměstnavatele o svém stavu v souladu
s uvedenými právními přepisy a/nebo 
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zvyklostmi.“

Or. en

Odůvodnění
Rámcová směrnice o zdraví a bezpečnosti se nevztahuje na osoby pracující v domácnosti. 
Zpravodajka je však přesvědčena o tom, že do ochrany mateřství by měly být výslovně 
zahrnuty.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 d (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1d. Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Rámcové pokyny

1. Komise po projednání s členskými 
státy a za pomoci Poradního výboru pro 
bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví 
při práci vypracuje obecné zásady pro 
hodnocení chemických, fyzikálních
a biologických činitelů a průmyslových 
postupů, které jsou považovány za 
rizikové pro reprodukční zdraví 
zaměstnanců obou pohlaví a pro 
zaměstnankyně ve smyslu článku 2. Tyto 
pokyny jsou přezkoumávány a pravidelně 
aktualizovány nejméně jednou za pět let, 
počínaje rokem 2012. 

Obecné zásady uvedené v prvním 
pododstavci se vztahují také na pohyb
a držení těla, duševní a tělesnou únavu
a jiné druhy tělesné a duševní zátěže 
spojené s prací vykonávanou 
zaměstnankyněmi ve smyslu článku 2.

2. Účelem obecných zásad uvedených
v odstavci 1 je vytvořit návod pro 
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hodnocení uvedené v čl. 4 odst. 1.

K tomuto účelu členské státy upozorní 
všechny zaměstnavatele a všechny 
zaměstnance bez rozdílu pohlaví nebo 
jejich zástupce a sociální partnery
v příslušných členských státech na tyto 
obecné zásady.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba, aby obecné zásady byly vždy aktuální s ohledem na současný vývoj a nejnovější 
poznatky. Zdravotními a bezpečnostními riziky jsou ohroženi muži i ženy a vzhledem ke svému 
významu i před okamžikem početí by měly být zohledněny obecněji.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 e (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1e. Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

„Hodnocení, informování a konzultace“

1. „- 1. V hodnocení rizik provedeném 
podle směrnice 89/391/EHS 
zaměstnavatel uvede, jakým rizikům pro 
reprodukční zdraví jsou vystaveni muži
a ženy, které zaměstnává.

2. Pro všechny činnosti, které by mohly 
představovat zvláštní riziko expozice 
činitelům, postupům nebo pracovním 
podmínkám, jejichž nevyčerpávající 
seznam je uveden v příloze I, zhodnotí 
zaměstnavatel povahu, stupeň a trvání 
expozice v příslušném podniku nebo 
závodě, kterému jsou vystaveny 
zaměstnankyně ve smyslu článku 2
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a zaměstnankyně, které jsou 
pravděpodobně v některé ze situací 
uvedených v článku 2, buď přímo nebo 
pomocí služeb provádějících ochranná 
opatření a opatření k prevenci rizik 
uvedených v článku 7 směrnice 
89/391/EHS, s cílem:

„– zhodnotit všechna rizika pro 
bezpečnost a zdraví a všechny možné 
účinky na těhotenství nebo kojení 
zaměstnankyň ve smyslu článku 2
a zaměstnankyň, které jsou 
pravděpodobně v některé ze situací 
uvedených v článku 2,“

– rozhodnout, jaká opatření je třeba 
přijmout.

3. Aniž je dotčen článek 10 směrnice 
89/391/EHS, jsou zaměstnankyně ve 
smyslu článku 2 a zaměstnankyně, které 
by se mohly dostat do situací uvedených
v článku 2 v dotyčném podniku nebo 
závodě, nebo jejich zástupci a příslušní 
sociální partneři informováni
o výsledcích hodnocení uvedeného
v odstavci 1 a o všech opatřeních 
týkajících se zdraví a bezpečnosti při 
práci.“

4. Budou přijata opatření pro to, aby 
zaměstnanci nebo jejich zástupci v daných 
podnicích nebo organizacích mohli 
monitorovat uplatňování této směrnice 
nebo mohli být do jejího uplatňování 
zapojeni, zejména pokud jde o opatření,
o nichž rozhoduje zaměstnavatel a která 
jsou uvedena v odstavci 2, přičemž není 
dotčena odpovědnost zaměstnavatele za 
přijetí těchto opatření.

5. Zastupování a účast zaměstnanců nebo 
jejich zástupců s ohledem na záležitosti, 
na něž se vztahuje tato směrnice, se řídí 
článkem 11 směrnice 89/391/EHS.

Or. en
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Odůvodnění

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. 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. Odstavce 4 a 5 se přidávají proto, že všechny ostatní směrnice 
týkající se zdraví a bezpečnosti obsahují ustanovení o informování zaměstnanců a jejich 
zástupců a o konzultacích s nimi.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 f (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1f. Článek 5 se mění takto:

a) Bod 2 se nahrazuje tímto:

„2. Není-li úprava jejích pracovních 
podmínek nebo pracovní doby technicky 
nebo objektivně proveditelná [...], 
přijme zaměstnavatel nezbytná opatření
k převedení zaměstnankyně na jiné 
pracovní místo.“

b) Bod 3 se nahrazuje tímto:

"3. Není-li převedení na jiné pracovní 
místo technicky nebo objektivně 
proveditelné [...], je dotyčné 
zaměstnankyni přiznáno volno v souladu
s vnitrostátními právními předpisy nebo 
zvyklostmi na celé období nezbytné
k ochraně její bezpečnosti nebo jejího 
zdraví.“

Or. en

Odůvodnění

Současné znění odstavců 2 a 3 poskytuje zaměstnavatelům příliš mnoho příležitostí
k námitkám, že nemohou pracoviště upravit tak, aby mohli nabídnout jiné pracovní místo. 
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Odstraněním pasáže „nebo nelze-li je rozumně požadovat na základě náležitého odůvodnění“ 
se zvyšuje ochrana žen, pokud jde o jejich pracovní příležitosti, neboť zaměstnavatelé budou 
mít méně prostoru pro argumentaci, že nabídnout tyto alternativy je technicky nebo objektivně 
nemožné.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1 g (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1g. Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 7a

Práce přesčas

1. Těhotné zaměstnankyně, stejně jako 
zaměstnankyně, které mají dítě mladší než 
12 měsíců, nemají povinnost pracovat 
přesčas.

2. Pracovnice kojící děti nemají povinnost 
pracovat přesčas po celou dobu, kdy 
kojení trvá, pokud je to nezbytné pro 
jejich zdraví nebo pro zdraví dítěte.“

Or. pt

Odůvodnění

Zpravodajka požaduje, aby ženy a muži měli právo na příznivé zacházení, pokud jde o práci 
přesčas, a proto požaduje zavedení nového ustanovení, které by umožňovalo odmítnout práci 
přesčas až do 12 měsíců věku dítěte. 
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Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1 h (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1h. Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 8a

Rodičovská dovolená

1. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k tomu, aby zaměstnanci, kteří 
se v nedávné době stali rodiči, měli nárok 
na nepřetržitou plně placenou 
rodičovskou dovolenou, která by byla 
nepřenosná a trvala by nejméně 4 týdny, 
přičemž obojí je povinné a dovolená jim 
bude přiznána poté, co jejich 
manželka/partnerka porodí;

Or. pt

Odůvodnění

A licença de paternidade deve ser consagrada em moldes vinculativos, de modo a que não se 
exerça sobre os homens a pressão social para que a não gozem, a qual se exerceria – como 
actualmente se verifica relativamente à licença parental - se fosse uma mera possibilidade.
O direito à licença de paternidade para o cônjuge ou companheiro da mulher que tenha dado 
à luz recentemente pode ser visto como sendo do interesse da mulher, para ajudar à sua 
recuperação através de um maior apoio nas primeiras semanas após o parto, mas também no 
interesse da criança e do parceiro, fomentando o vínculo parental logo nos primeiros dias de 
vida da criança, e no interesse de uma melhor conciliação da vida profissional e familiar, 
uma vez que irá permitir que os pais iniciem uma partilha mais equitativa do cuidado dos 
filhos desde o início.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8  odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mají nárok na nepřetržité období 
nejméně osmnácti týdnů mateřské 
dovolené rozložené před porodem a/nebo 
po porodu.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mají nárok na nepřetržité období 
nejméně dvaceti týdnů mateřské dovolené 
rozložené před porodem a/nebo po porodu.

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné stanovit dostatečně dlouhou dobu mateřské dovolené, aby bylo ženám, které si to 
přejí, umožněno kojit dítě v dobrých podmínkách. Připomeňme v tomto ohledu doporučení 
Mezinárodní zdravotnické organizace, která doporučuje výhradní kojení během prvních šesti 
měsíců věku dítěte (A55/15).

Doba dvaceti týdnů pomůže ženám zotavit se po porodu, podpoří se tím kojení a vytvoření 
dobrého vztahu s dítětem. Delší doba by mohla ovlivnit návrat žen na trh práce.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8  odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Mateřská dovolená uvedená v odstavci 1 
zahrnuje povinnou mateřskou dovolenou
v rozsahu nejméně šesti týdnů po porodu. 
Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily, že zaměstnankyně ve smyslu 
článku 2 mají nárok si zvolit, kdy si 
vyberou nepovinnou část mateřské 
dovolené, zda před porodem nebo po 

2. Mateřská dovolená uvedená v odstavci 1 
zahrnuje povinnou placenou mateřskou 
dovolenou v rozsahu nejméně osmi týdnů 
po porodu. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření, aby zajistily, že zaměstnankyně 
ve smyslu článku 2 mají nárok si zvolit, 
kdy si vyberou nepovinnou část mateřské 
dovolené, zda před porodem nebo po 
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porodu. porodu. Povinná dovolená v délce osmi 
týdnů se uplatní pro všechny pracovnice, 
ať jsou zaměstnané, samostatně výdělečně 
činné, vypomáhající manželky, či bez 
zaměstnání, a to nezávisle na počtu dosud 
odpracovaných dní.

Or. fr

Odůvodnění

Považuje se za zásadní, aby všechny evropské ženy, které se přímo účastní hospodářské 
činnosti, měly nárok na stejnou povinnou placenou mateřskou dovolenou. Tento přístup by 
vyplnil diskriminační propast mezi ženami, které mají dítě. Povinná placená šestitýdenní 
dovolená by se měla také vztahovat na ženy, které sice ještě nejsou na trhu práce, ale studium 
je pro ně hlavní či vedlejší činnost a jsou kvůli porodu nuceny na čas přerušit své studium.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8  odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily poskytnutí dodatečné 
dovolené v případě předčasného porodu, 
dětí hospitalizovaných při porodu, 
postižených dětí a vícečetných porodů. 
Délka dodatečné dovolené by měla být 
přiměřená a umožňovat uspokojení 
zvláštních potřeb matky a dítěte či dětí.

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby zajistily poskytnutí dodatečné plně 
placené dovolené v případě předčasného 
porodu, dětí hospitalizovaných při porodu, 
postižených dětí a vícečetných porodů, 
nebo pokud je matka zdravotně postižená.
Délka dodatečné dovolené by měla být 
přiměřená a umožňovat uspokojení 
zvláštních potřeb matky a dítěte či dětí.

Or. fr

Odůvodnění

Ženy by měly mít možnost pobírat plnou výplatu, aby se nestaly finančně znevýhodněnými, 
protože jsou matkami. Vzhledem k novým překážkám, se kterými se postižené ženy ve 
společnosti setkávají, potřebuje mnoho matek delší dovolenou, aby si mohly zvyknout
a přizpůsobit se nové situaci a aby byl podpořen dobrý rozvoj rodinného života.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 8  odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby jakékoli období 
nemocenské dovolené z důvodu nemoci 
nebo komplikací v souvislosti
s těhotenstvím, které nastane čtyři a více 
týdnů před porodem, nemělo dopad na 
dobu trvání mateřské dovolené.

5. Členské státy zajistí, aby jakékoli období 
nemocenské dovolené z důvodu nemoci 
nebo komplikací v souvislosti
s těhotenstvím nemělo dopad na dobu 
trvání mateřské dovolené.

Or. pt

Odůvodnění

Zpravodajka požaduje, aby jakékoli období nemocenské dovolené z důvodu nemoci nebo 
komplikací v souvislosti s těhotenstvím nemělo dopad na dobu trvání mateřské dovolené. Je 
nutné zajistit, aby na zaměstnankyně nebylo uplatněno žádné diskriminační opatření
v důsledku jejich těhotenství a aby měly stejná práva jako ostatní zaměstnanci. 

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 10  bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) členské státy přijmou nezbytná opatření
k zákazu výpovědi a veškerých příprav na 
výpověď zaměstnankyním ve smyslu 
článku 2 po dobu od počátku jejich 
těhotenství až do konce jejich mateřské 
dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1, kromě 
výjimečných případů nesouvisejících
s jejich stavem, které jsou dovoleny podle 
vnitrostátních právních předpisů a/nebo 

1) členské státy přijmou nezbytná opatření
k zákazu výpovědi a veškerých příprav na 
výpověď zaměstnankyním ve smyslu 
článku 2 po dobu od počátku jejich 
těhotenství až do konce jejich mateřské 
dovolené uvedené v čl. 8 odst. 1, kromě 
výjimečných případů nesouvisejících
s jejich stavem a řádně písemně 
odůvodněných, které jsou dovoleny podle 
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zvyklostí, a popřípadě za předpokladu, že
k tomu dá příslušný orgán souhlas;

vnitrostátních právních předpisů a/nebo 
zvyklostí, a popřípadě za předpokladu, že
k tomu dá příslušný orgán souhlas;

Or. fr

Odůvodnění

Písemné odůvodnění výpovědi, nezávisle na žádosti dané zaměstnankyně, by mělo být běžnou 
praxí u všech smluv, které končí nebo jsou vypovězeny před koncem smluveného období, na 
němž se původně dohodli zaměstnavatel a zaměstnanec.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 10  bod 2

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. fr

Odůvodnění

Il est indispensable de déployer un maximum d’efforts pour que le retour au monde du travail 
se déroule sous les meilleurs auspices. Une période plus longue que six mois est nécessaire 
afin de permettre à la travailleuse à s’adapter à un environnement professionnel en rapide 
mutation, et/ou aux changements survenus sur le lieu de travail pendant son absence.

La justification des motifs de licenciement par écrit, indépendamment de la demande de la 
travailleuse concernée, devrait être une pratique courante dans tous les contrats qui prennent 
fin ou auxquels on met un terme avant la fin de la période contractuelle agréée au départ 
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entre l’employeur et l’employée.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 10  bod 4 a (nový))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření pro to, aby zaměstnanci na 
otcovské dovolené požívali stejné ochrany 
před výpovědí, kterou tento článek 
poskytuje zaměstnankyním ve smyslu 
článku 2.

Or. en

Odůvodnění

Zaměstnanci na otcovské dovolené musí mít nárok na stejnou ochranu před výpovědí, která se 
poskytuje těhotným zaměstnankyním a zaměstnankyním krátce po porodu nebo kojícím 
zaměstnankyním.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3 – podpísm. -a (nové)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11  bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- a ) Bod 1 se nahrazuje tímto:

„1) v případech uvedených v článcích 5, 
6 a 7 musí být zaměstnankyním ve 
smyslu článku 2 zajištěna práva 
vyplývající z pracovní smlouvy, včetně 
zachování odměny za práci, a/nebo 
nároku na rovnocenné dávky v souladu
s vnitrostátními právními předpisy 
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a/nebo zvyklostmi práva;“

Or. fr

Odůvodnění

Ženy by měly mít možnost pobírat plnou výplatu, aby se nestaly finančně znevýhodněnými, 
protože jsou matkami.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3 – podpísm. -a a (nové)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11  bod 2  podpísm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- aa) v bodě 2 se písmeno b) nahrazuje 
tímto:

„b) zaměstnankyním ve smyslu článku 2 
zajištěno zachování odměny za práci 
nebo nároku na rovnocenné dávky;“

Or. fr

Odůvodnění

Ženy by měly mít možnost pobírat plnou výplatu, aby se nestaly finančně znevýhodněnými, 
protože jsou matkami.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3 – podpísm. c
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11  bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

"3) dávky uvedené v bodě 2 písm. b) se 
považují za odpovídající, jestliže zajišťují 

"3) dávky uvedené v bodě 2 písm. b) se 
považují za rovnocenné, jestliže zajišťují 
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příjem rovnocenný poslednímu měsíčnímu 
platu nebo průměrnému měsíčnímu platu,
v mezích případného stropu stanoveného 
vnitrostátními právními předpisy. Tento 
strop nesmí být nižší než dávky, které by 
zaměstnankyně ve smyslu článku 2 
obdržela v případě přerušení své činnosti
z důvodů spojených s jejím zdravotním 
stavem. Členské státy mohou určit, na 
základě jakého období se tento průměrný 
plat vypočítá.

příjem rovnocenný poslednímu měsíčnímu 
platu nebo průměrnému měsíčnímu platu,
v mezích případného stropu stanoveného 
vnitrostátními právními předpisy. Tento 
strop nesmí být nižší než 80 % posledního 
měsíčního platu nebo průměrného 
měsíčního platu dané zaměstnankyně.
Členské státy mohou určit, na základě 
jakého období se tento průměrný plat 
vypočítá.

Or. fr

Odůvodnění

Ženy by měly mít možnost pobírat plnou výplatu, aby se nestaly finančně znevýhodněnými, 
protože jsou matkami. Limit odpovídající 80 % posledního měsíčního platu nebo průměrného 
měsíčního platu je dostatečný, aby bylo zaručeno, že rodiny nebudou ohroženy chudobou
a sociálním vyloučením, zejména rodiny s jedním rodičem. 

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3 – podpísm. 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 .“ Zaměstnavatelé mají 
povinnost tyto žádosti zvážit s ohledem na 
potřeby zaměstnavatelů a na potřeby 
zaměstnankyň, aby zajistili lepší sladění 
pracovního, rodinného a osobního 
života.“

Or. fr
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Odůvodnění

Lisabonská strategie formulovala nové zásady politiky zaměstnanosti: jedná se o flexikuritu, 
pro kterou v prosinci 2007 Rada ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví
a spotřebitele přijala několik zásad. Flexikurita musí podporovat zejména rovnost pohlaví
a obsahovat opatření umožňující sladění pracovního, rodinného a soukromého života. Nový 
návrh směrnice by měl tedy na tuto myšlenku odkazovat.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3 – písm. d a (nové)
Směrnice 92/85/EHS
Čl. 11  bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da. Vkládá se nový bod 5a, který zní:

„5a. Členské státy případně podněcují 
zaměstnavatele k tomu, aby 
zaměstnankyním vracejícím se do 
zaměstnání po skončení mateřské 
dovolené poskytovali podporu při jejich 
reintegraci a zajistili potřebné školení.“

Or. en

Odůvodnění

Návrat do práce je pro ženy na mateřské dovolené obtížný. Je nutno jim poskytnout náležitou 
podporu, pokud jde o jejich proškolení a uvedení do pracovního procesu.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vkládá se nový článek, který zní:
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„Článek 11a

Přestávka na kojení nebo krmení umělým 
mlékem

1. Matka, která kojí, má k tomuto účelu 
nárok na přestávku během doby, kdy 
kojení trvá. 

2. V případě, že matka nekojí, a pokud 
jsou oba rodiče zaměstnaní, má kterýkoliv
z nich nárok na přestávku z důvodu 
krmení umělým mlékem, a to až do doby, 
kdy dítě dosáhne jednoho roku.

3. Přestávka na kojení nebo krmení 
umělým mlékem je poskytována dvakrát 
denně v různých hodinách, každá 
přestávka trvá nejvýše hodinu, a nesmí být 
kratší než 30 minut, pokud nebyla se 
zaměstnavatelem dohodnuta jiná pravidla.

4. V případě většího počtu narozených dětí 
se přestávka uvedená v předchozím 
odstavci prodlužuje o 30 minut u každého 
dalšího dítěte.

5. Pokud některý z rodičů pracuje na 
částečný úvazek, je denní přestávka na 
kojení nebo krmení umělým mlékem 
zkrácena poměrně k příslušné běžné 
pracovní době, přičemž nemůže být kratší 
než 30 minut. 

6. V situaci uvedené v předchozím 
odstavci se denní přestávka poskytuje na 
dobu, která nepřesahuje jednu hodinu,
a druhá přestávka případně po zbývající 
dobu, pokud nebyla se zaměstnavatelem 
dohodnuta jiná pravidla.“  

Or. pt

Odůvodnění

S ohledem na to, že WHO doporučuje v prvních dvou měsících života dítěte výhradně kojení 
mateřským mlékem (A55/15) a rovněž s ohledem na čl. 10 Úmluvy č. 183 MOP z roku 2000, 
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který doporučuje, aby žena měla nárok na jednu nebo více přestávek denně nebo na 
každodenní zkrácení pracovní doby za účelem kojení, požaduje zpravodajka, aby vznikl nárok 
na zkrácení pracovní doby za účelem kojení, a to bez krácení zaměstnaneckých výhod.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Směrnice 92/85/EHS
Článek -12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vkládá se nový článek - 12a, který zní:

Článek - 12a

Předcházení diskriminaci

Členské státy podněcují zaměstnavatele 
prostřednictvím kolektivních smluv nebo 
praxe k přijímání účinných opatření na 
prevenci diskriminace žen, které jsou na 
dovolené z důvodu těhotenství, mateřství 
nebo adopce.

Uplatňování hlediska rovnosti pohlaví

Členské státy berou aktivně v úvahu cíl 
rovnosti mezi muži a ženami při 
vypracovávání a provádění právních
a správních předpisů, politik a činností
v oblastech uvedených v této směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy a vnitrostátní subjekty pro 
rovné zacházení sdělí Komisi do [pěti let 
po přijetí] a poté každých pět let veškeré 

1. Členské státy a vnitrostátní subjekty pro 
rovné zacházení sdělí Komisi do [pěti let 
po přijetí] a poté každé tři roky veškeré 
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informace nezbytné k tomu, aby Komise 
vypracovala zprávu pro Evropský 
parlament a Radu o uplatňování směrnice 
92/85/EHS, ve znění této směrnice.

informace nezbytné k tomu, aby Komise 
vypracovala zprávu pro Evropský 
parlament a Radu o uplatňování směrnice 
92/85/EHS, ve znění této směrnice.

Or. fr

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zpráva Komise vezme podle potřeby
v úvahu hlediska sociálních partnerů
a příslušných nevládních organizací.
V souladu se zásadou zohlednění rovnosti 
žen a mužů ve všech oblastech bude zpráva 
mimo jiné obsahovat posouzení dopadu 
přijatých opatření na ženy a muže.
S ohledem na získané informace zahrne 
zpráva, je-li to nezbytné, návrhy na 
přezkoumání a aktualizaci směrnice 
92/85/EHS, ve znění této směrnice.

2. Zpráva Komise vezme podle potřeby
v úvahu hlediska sociálních partnerů
a příslušných nevládních organizací.
V souladu se zásadou zohlednění rovnosti 
žen a mužů ve všech oblastech bude zpráva 
mimo jiné obsahovat posouzení dopadu 
přijatých opatření na ženy a muže. Bude 
také obsahovat posouzení dopadu 
dodatečného prodloužení doby trvání 
mateřské dovolené, které bude na úrovni 
Unie zkoumat jak sociální, tak 
hospodářské účinky. S ohledem na získané 
informace zahrne zpráva, je-li to nezbytné, 
návrhy na přezkoumání a aktualizaci 
směrnice 92/85/EHS, ve znění této 
směrnice.

Or. fr

Odůvodnění

Je nutné přesně ohodnotit náklady a přínosy jak pro ženy, tak pro společnost podstatného 
prodloužení doby trvání mateřské dovolené. Tím, že usnadní kojení, může zejména umožnit 
šetření finančních prostředků za zdravotní péči a mít pozitivní dopad na životní prostředí a na 
kupní sílu domácností.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Úvod

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

Revize směrnice 92/85/EHS je nutná, neboť její přepracování, které navrhla Komise, se nezdá 
být dostačující ani pokud jde o snižování nerovností mezi muži a ženami na trhu práce, ani
o podporu aktivního a rovnovážného sladění pracovního, rodinného a soukromého života, a to 
zejména proto, že návrh nedostatečně podporuje rozdělení povinností spojených
s rodičovstvím mezi oba partnery.

Přidáním článku 141 Smlouvy o ES, který se týká podpory rovnosti příležitostí mezi muži
a ženami a je nyní spolu s čl. 137 odst. 2 o ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků 
společným právním základem tohoto návrhu, se zvýšila koncepční jednota směrnice. Díky 
rozšíření právního základu je také možné vložit do směrnice ustanovení o ochraně mateřství
a otcovství jako významných společenských hodnot.

Změny, které obsahuje tento návrh, přinášejí především prodloužení minimální délky 
mateřské dovolené ze 14 na 18 týdnů, stanovují zásadu, že zaměstnankyně musí dostávat 
dávku ve výši plné mzdy, definují bezpečnostní a zdravotní podmínky na pracovišti a zakazují 
výpověď.

2. Rozdělení rodičovských povinností

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

EU čelí v současné době demografickým obtížím, které se projevují nízkou porodností
a vzrůstajícím podílem starších osob. Částečnou odpovědí na tento demografický pokles je 
také zlepšení ustanovení, která pomáhají vyvážit profesní a rodinný život.

Ve společnosti se stále setkáváme se stereotypy týkajícími se pohlaví, které vytvářejí pro ženy 
překážky v přístupu k zaměstnání, především k zaměstnání kvalitnímu. Ženám se na rozdíl od 
mužů stále přisuzuje hlavní odpovědnost za péči o dítě a jiné závislé osoby a často jsou 
nuceny volit mezi mateřstvím a profesním rozvojem. Ženy jsou často pokládány za 
pracovníky „se zvýšeným rizikem“, „kandidáty druhé volby“ či „problematické 
zaměstnance“, neboť je vysoká pravděpodobnost, že otěhotní a využijí svého práva na 
mateřskou dovolenou. Je proto zvláště důležité, aby nové formy rodičovské dovolené 
neodrážely ani neposilovaly stávající společenské stereotypy.
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Mateřství a otcovství patří k základním právům a mají zásadní význam pro společenskou 
stabilitu. Je proto žádoucí, aby přezkum směrnice 92/85/EHS pomohl pracujícím ženám
a zajistil ochranu mateřství a otcovství, zvláště pomocí opatření, která motivují muže k tomu, 
aby rodinné povinnosti plnili i oni.

Pro zdravý tělesný, citový i duševní rozvoj dítěte má prvořadý význam přítomnost rodinů od 
prvních měsíců života. Proto je nezbytné, aby legislativa Společenství stanovila také 
individuální placenou otcovskou dovolenou, která by byla nepřenosná a kterou by mohl 
využít manžel současně s mateřskou dovolenou. Právo na období dovolené rozdělené mezi 
oba manžele by mělo být rovněž uznáno v případě adopce.

3. Délka mateřské dovolené

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, která 
patrně bude mít jen nevýznamné dopady na platný legislativní rámec řady členských států. 
Nutno dodat, že poradní výbor pro rovnost příležitostí mužů a žen doporučuje prodloužení na 
24 týdnů.

Zpravodajka se domnívá, že doba dvaceti týdnů je vhodná pro to, aby se ženy zotavily po 
porodu, aby se podpořilo kojení a aby si matka vytvořila dobrý vztah s dítětem. Delší doba by 
mohla ovlivnit návrat žen na trh práce.

Minimální doba mateřské dovolené po narození dítěte by měla být prodloužena na 8 týdnů, 
aby ženy mohly kojit co nejdéle.

Návrh Komise totiž neobsahuje žádná ustanovení týkající se kojení. S ohledem na doporučení 
WHO A55/15 o významu kojení v prvních měsících života a rovněž vzhledem k článku 10 
úmluvy č. 183 Mezinárodní organizace práce z roku 2000, podle něhož mají ženy právo na 
jednu nebo několik přestávek denně nebo na zkrácení pracovní doby z důvodu kojení, 
zpravodajka se hlásí k zásadě, že by ženy měly mít právo na zkrácení pracovní doby z důvodu 
kojení, aniž by tím byly jakkoli penalizovány.

4. Dávky

Komise navrhuje, aby se po dobu trvání mateřské dovolené vyplácela dávka rovnající se 
poslední měsíční mzdě anebo průměrné měsíční mzdě. Toto ustanovení však není povinné.

Vyplácení dávky během mateřské dovolené ve výši plné mzdy poskytuje záruku, že 
rozhodnutí mít děti nebude pro ženy představovat finanční újmu. Měsíční plat nesmí být nižší 
než 80 % posledního měsíčního platu nebo průměrného měsíčního platu. To je dostatečná 
úroveň, která zaručí, že rodiny nebudou ohroženy chudobou a sociálním vyloučením, zejména 
rodiny s jedním rodičem. 

5. Zákaz propouštění

Obecně vzato se navržené změny týkající se zákazu propouštění a práv zaměstnankyň jeví 
jako pozitivní. Stejná práva by měla být rozšířena na otce v průběhu otcovské dovolené.
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Návrh Komise zakazuje propouštění v době od počátku těhotenství do 6 měsíců po ukončení 
mateřské dovolené, toto období by mělo být prodlouženo na jeden rok, protože v mnoha 
případech je zaměstnankyně nucena přizpůsobovat se nové pracovní situaci, 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 
kterým došlo za nepřítomnosti pracující ženy. Zpravodajka tutíž obhajuje názor, že pracovní 
zařazení nazývané „rovnocenné” musí mít skutečně stejnou funkční náplň, co se týče 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 bude povinnen takové možnosti nejen zvážit, ale také je schválit, 
pokud budou oprávněné.

Toto právo by se mělo rozšířit i na otce, aby se podpořilo rozdělení rodičovských povinností 
mezi ženami a muži. Skutečnost, že tato ustanovení využívají více ženy než muži, vytváří 
nerovnováhu mezi pohlavími, což se negativně projevuje na postavení žen na pracovišti, 
stejně jako na jejich hospodářské závislosti.

Zpravodajka považuje za zásadní vytvoření nového ustanovení, na základě kterého by těhotné 
zaměstnankyně nebo zaměstnankyně v šestinedělí a v době kojení a také otcové na otcovské 
dovolené měli možnost odmítnout vykonávat přesčasovou práci.

7. Ochrana zdraví a bezpečnost

Hlavním posláním tohoto návrhu je hodnocení rizika. Nicméně není stanoveno žádné 
preventivní opatření zaměřené na vyloučení všech typů rizik pro reprodukci. Ustanovení nijak 
nezavazují zaměstnavatele, aby přijal opatření do doby, než bude informován o těhotenství 
zaměstnankyně, k čemuž dochází až v sedmém či osmém týdnu těhotenství. Avšak 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 je tímto znepokojena a domnívá se, že otázka těhotných zaměstnankyň
a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň by se neměla řešit izolovaně. 
Je důležité podpořit preventivní přístup, kterým se zajistí řádné hodnocení rizik na pracovišti, 
na kterém jsou zaměstnáni ženy a muži ve fertilním věku.

8. Studie dopadu

Zpravodajka považuje za nutné přesně ohodnotit náklady a přínosy jak pro ženy, tak pro 
společnost podstatného prodloužení doby trvání mateřské dovolené. Usnadnění kojení umožní 
zejména šetření finančních prostředků za zdravotní péči a může mít pozitivní dopad na životní 
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prostředí a na kupní sílu domácností.
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